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VOORWOORD 

In deze praktische brochure willen we een inleiding geven tot het behalen van 
een PEFC -Chain of Custody -certificaat (CoC). Allereerst gaan we wat dieper 
in op de voordelen van dit certificaat en vervolgens tonen we via de verschillende 
te ondernemen stappen aan dat het behalen van een certificaat gemakkelijk 
is. Met dit stappenplan kunt u gemakkelijk gaan bepalen wat er moet gebeuren, 
door wie en wanneer om een CoC -certificaat te verkrijgen.  Het stappenplan 
is een eerste aanzet en bevat een technische basis. Meer technische informatie 
kunt u krijgen via ons nationaal secretariaat (info@pefc.be) of via een bevoegde  
certificatie -instelling. 

Belangrijke opmerking: sinds maart 2013 is er een nieuwe Europese regelge -
ving van kracht om illegaal hout te mijden op de Europese markt (European 
Timber Regulation). Een PEFC CoC -certificaat verzekert u dat u alle instru -
menten in handen hebt om hieraan te voldoen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat uw PEFC -certificaat onze bossen een toekomst 
kan bieden en dat dit u commercieel geen windeieren zal leggen. 

We wensen u veel succes en willen u alvast danken voor uw interesse! 
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PEFC (letterlijk: Programme for the Endor -
sement of Forest Certification Schemes) is 
ontstaan in 1999, oorspronkelijk als Eu -
ropees label, maar kende al snel uitbreiding 
over de hele wereld. 

Het label wordt gesteund door iedereen die 
ver of dicht iets met het bos te maken heeft  
(boseigenaars, milieuverenigingen, we -
tenschappers, industriëlen, gebruikers van 
het bos,…). 

Het is een geloofwaardig en transparant 
systeem waarbij de beslissingen in consen -
sus genomen worden. 

Het PEFC -label vindt u op hout en papier.
Het toont aan dat het hout in het product 
zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde 
bossen. 

De bossen worden beheerd met een 
evenwicht tussen de ecologische, sociale 
en economische functies van het bos 
volgens de strikte criteria van PEFC. 

PEFC: WIE EN WAT?
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De Chain of Custody is een mechanisme 
dat een betrouwbare opvolging voorziet van 
de gecertificeerde materialen, van in het bos 
tot aan het eindproduct. 

Bedrijven die met het PEFC -merk willen 
werken en hun producten onder het 
PEFC -label willen verkopen moeten over 
een Chain of Custody (CoC) certificaat 
beschikken. Het certificaat is de enige 
waarborg voor uw klanten dat de houtstro -
men binnen uw bedrijf goed gevolgd en 
geauditeerd zijn. 

Opdat een eindproduct gecertificeerd zou 
kunnen zijn, dient het geheel aan bedrijven 
in de keten  - van de bevoorrading, over de 
verwerking tot het verhandelen  - PEFC -ge -
certificeerd te zijn. Het gaat hier dus om een 
gesloten keten. 

Het certificaat wordt verstrekt door een 
onafhankelijke certificatie -instelling/audi -
teur (zie www.pefc.be), voor een periode van 
5 jaar, mits een jaarlijkse positieve audit. 

Boscertificaat Chain of Custody Chain of Custody Chain of Custody Chain of Custody 

WAT IS EEN PEFC -
CHAIN OF CUSTODY?
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De markt vraagt meer en meer naar pro -
ducten met een minimale belasting voor het 
milieu en met oog voor de sociale impact 
ervan. Overheden eisen in hun openbare 
aanbestedingen hout/papier dat afkomstig 
is van duurzaam beheerde bossen. Steeds 
meer professionelen in de houtkolom kopen  
gecertificeerd hout en printen op gecerti -
ficeerd papier. Ook de distributiesector 
vraagt duurzaam en legaal hout voor zijn 
bevoorradingen en drukt op duurzaam pa -
pier in zijn communicatie. We gaan dus meer 
en meer naar een samenleving die haar 
verantwoordelijkheid opneemt en op termijn 
enkel nog gelabelde hout - en/of papierpro -
ducten zal eisen. 
Aarzel dus niet om  - als bedrijf  - op de kar 
te springen en uw klanten deze meerwaarde 
te bieden. 

1. Een duurzame oorsprong van uw grondstof
Het PEFC -gelabelde hout/papier heeft een 
duurzame oorsprong: daarbij wordt het 
evenwicht tussen de ecologische, econo -
mische en sociale functies van het bos 
gerespecteerd. Enkel met een certificaat 
kunt u uw klanten deze garantie bieden. 

2. Een legale oorsprong van uw grondstof  
(in overeenstemming met de EUTR) 
Alle producten die het PEFC -label dragen, 
waarborgen dat de inhoud 100% van legale 
oorsprong komt. Elke vorm van illegale 
houtkap, alsook overexploitatie, is 
uitgesloten. Het PEFC -systeem reikt via zijn 
eigen zorgvuldigheidssysteem (Due Dili -
gence Systeem) een instrument aan om in 
overeenstemming te zijn met de EUTR 
(European Timber Regulation = Europese 
houtverordening van kracht sinds maart 
2013). 

3. Toegang tot aanbestedingen
Zowel lokale, regionale als federale overhe -
den vragen producten die ons leefmilieu 
respecteren. Vaak komen enkel bedrijven 
met een Chain of Custody -certificaat in 
aanmerking voor de aanbesteding. 

4. Voldoen aan de aankooppolitiek van 
bedrijven
Bedrijven zijn grote verbruikers van papier 
en hout. Ze zijn zich meer en meer bewust 
van hun impact op het leefmilieu en probe -
ren hun steentje bij te dragen en een 
groener imago aan te meten door het ge -
bruik van PEFC -gelabelde producten. 

5. Inspelen op de vraag van particulieren
Wie bouwt/verbouwt/inricht houdt steeds 
meer rekening met de impact die deze acties 
hebben op het milieu. Particulieren nemen 
hun verantwoordelijkheid op voor het leef -
milieu. Gelabeld hout en houtproducten 
bieden een antwoord op deze 
bekommernis. 

6. Klantenbinding
U zorgt ervoor dat u uw klanten aan u bindt 
door hen een extra te geven. Zo heeft u een 
concurrentieel voordeel op niet -gecerti -
ficeerde leveranciers. 

7. Nieuwe klanten werven
Het PEFC -label verbreedt uw commerciële 
horizon en laat u toe nieuwe klanten aan te 
trekken.   

15 GOEDE REDENEN OM MET UW BEDRIJF
VOOR EEN PEFC -COC TE KIEZEN
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8. Risicobeheer op sociaal vlak en de EUTR
PEFC zorgt ervoor dat u uw risico’s op vlak 
van illegaliteit en sociale aspecten 
beperkt.

 f PEFC is het eerste systeem dat ook 
sociale waarborgen geeft. In haar 
eisen worden de fundamentele re -
chten van de werknemers langsheen 
de volledige bevoorradingsketen 
gewaarborgd. 

 f Door de risicobeoordeling, die ge -
vraagd wordt door de EUTR en waar 
PEFC u instrumenten voor aanreikt, 
wordt illegaal hout geweerd uit de 
keten. 

9. Aansluiten bij een systeem dat interna-
tionaal aanvaard is
De PEFC -eisen zijn gebaseerd op de criteria 
van duurzaam bosbeheer, aanvaard door 
onze overheden tijdens intergouverne -
menteel overleg. Daarnaast baseert PEFC 
zich op de regels van de ISO -certificatie die 
een internationale erkenning genieten. 

10. Een betrouwbare opvolging
De controle op de correcte navolging van 
de PEFC -regels wordt uitgevoerd door 
onafhankelijke certificatiespecialisten, 
geaccrediteerd door bevoegde nationale 
instanties.  De  onafhankelijkheid tussen de 
verschillende aspecten van de certificatie 
wordt gegarandeerd. 

11. Beschikbaarheid en heel grote keuze
Het certificaatnummer van de leverancier -
PEFC beheert twee derde van de wereld -
wijde gecertificeerde oppervlakte. Dit komt 
neer op meer dan 247 miljoen hectaren 
bossen, het grootste aanbod aan gecerti -
ficeerd hout.
Bovendien zijn er wereldwijd zo’n 10.000 
PEFC -gecertificeerde bedrijven, een aantal 
dat blijft stijgen. Dit verzekert de bevoorra -
ding van uw grondstof.  

12. Duidelijke en transparante boodschap
Het PEFC -logo is een sterk communicatie -
middel. Elk gecertificeerd bedrijf beschikt 
over een gepersonaliseerd logo. Het 
PEFC -logo en bijhorende zin (claim) delen 
aan uw klanten op een duidelijke, transpa -
rante en bondige manier mee dat het hout/
papier afkomstig is van verantwoorde 
bronnen. Het logo mag enkel gebruikt 
worden door een gecertificeerd bedrijf. 

13. Steun aan lokale boseigenaars
Europese bossen leveren een groot deel van 
de PEFC -grondstof. In België en buurlanden 
bedraagt de PEFC -gecertificeerde bosop -
pervlakte meer dan 40%. Met uw PEFC -cer -
tificaat geeft u een belangrijk signaal aan 
de lokale bosbouwers. 
 
14. Uw maatschappelijke verantwoordeli-
jkheid opnemen
Met een PEFC -certificaat speelt uw bedrijf 
een belangrijke rol voor de toekomst van 
onze bossen. Via PEFC hebt u de unieke 
mogelijkheid om uw maatschappelijke ve -
rantwoordelijkheid op te nemen. Een mooi 
gebaar voor onze bossen.

15. Promotie van hout, het ecologische 
materiaal bij uitstek 
Hout is een zeer ecologisch materiaal dat 
doorheen zijn hele levenscyclus een be -
perkte invloed heeft op ons leefmilieu. Dit 
enkel en alleen op voorwaarde dat het hout 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 
Het is belangrijk om hout te promoten.  
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Het behalen van een PEFC -Chain of Custo -
dy is gemakkelijker dan u denkt. Het volstaat 
om uw bevoorrading grondig in kaart te 
brengen, goed na te denken over welke 
opvolging van de papier/houtstromen voor 
uw bedrijf de beste is en welke de makke -
lijkste manier is om deze opvolging te im -
plementeren in uw bedrijf. Als u hiermee 
klaar bent, komt een onafhankelijke auditeur 
ter plaatse en kan die u een certificaat 
uitreiken. Eenmaal u beschikt over het 
certificaat is het een kwestie van het  zoveel 
mogelijk bekend te maken zodat u er snel 
de vruchten van kunt plukken.

Hieronder vindt u beknopte informatie over 
de te nemen stappen. 

Stap 1: Kies het certificaat dat het 
beste bij uw bedrijf past 

Stap 2: Breng uw huidige bevoorra-
ding in kaart 

Stap 3: Kies de 
opvolgingsmethode 

Stap 4: Pas de zorgvuldigheidsme-
thode (Due Diligence) toe 

Stap 5: Ontwikkel een management-
systeem en contacteer een certificatie-
instelling 

STAP 1: KIES HET CERTIFICAAT 
DAT HET BESTE BIJ UW BEDRIJF 
PAST

Er bestaan 4 certificaten: het individuele, 
het groeps -, het multisites en het 
project -certificaat. 

a) Het individuele Chain of Custody-
certificaat 
U bent zelfstandig bezitter van het certificaat 
en op het certificaat worden enkel de ge -
gevens van uw firma vermeld. 
 
b) Het groepscertificaat
Kleine zelfstandige bedrijven (met minder 
dan 50 werknemers en niet meer dan 
7.400.000€ totale jaarlijkse omzet) kunnen 
gezamenlijk onder één groepscertificaat 
worden gebracht. Het beheer ligt bij een 
centrale coördinator: de groepsmanager 
(lijst op www.pefc.be).  

c) Het multisitescertificaat
Beschikt uw bedrijf over meerdere productie -
locaties, filialen, vestigingen of franchisene -
mers, dan kunnen die worden ondergebracht 
onder één certificaat: het 
multisitescertificaat.  

d) Het projectcertificaat
Dit recent uitgewerkte certificaat is bestemd 
voor projecten waarbij meerdere leveran -
ciers van gecertificeerd materiaal betrokken 
zijn zonder zelf een eigen CoC certificaat te  
hebben. Er is één hoofdverantwoordelijke. 

IN 5 STAPPEN NAAR UW PEFC -CHAIN OF
CUSTODY CERTIFICAAT
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STAP 2: BRENG UW HUIDIGE
BEVOORRADING IN KAART

PEFC hout verkopen, veronderstelt dat uw 
bedrijf over PEFC -leveranciers beschikt. Er 
bestaan verschillende bronnen om na te 
gaan of uw leveranciers PEFC -gecerti -
ficeerd zijn en om eventueel nieuwe leve -
ranciers te vinden om uw PEFC -bevoorra -
ding te vergroten: 

 f via www.pefc.be 
 f via de internationale website van 

PEFC : www.pefc.org 
 f een kopie van het certificaat van uw 

leverancier. Let wel: de leverancier 
dient over een eigen certificaat te  
beschikken met de gegevens van 
zijn bedrijf. 

Ga ook na op de factuur van de inkomende 
leveringen van PEFC -materiaal of ze voor -
zien zijn van volgende gegevens, naast de 
verplichte gegevens:

 f De PEFC claim: x% PEFC -gecerti -
ficeerd  

 f Het certificaatnummer van de leveran -
cier 

WELK MATERIAAL WORDT GETELD ALS PEFC -MATERIAAL ?

a) gecertificeerd materiaal dat is geleverd met de claim ‘x% PEFC 
gecertificeerd’ door een leverancier die in het bezit is van

het PEFC -CoC certificaat.

en/of

b) gerecycleerd materiaal
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STAP 3: KIES DE OPVOLGINGS-
METHODE

Om het PEFC -gecertificeerde hout en pa -
pier door de hele keten te kunnen volgen, 
is het belangrijk om PEFC -gecertificeerde 
producten en grondstoffen te identificeren 
en gescheiden te houden van niet -gecerti -
ficeerd materiaal. Er zijn twee methoden: 
door het fysiek te scheiden, of met behulp 
van een percentageberekening. 

a) Fysieke scheidingsmethode 
 
Het fysiek scheiden is de methode die 
geschikt is voor bedrijven die PEFC -gecer -
tificeerde grondstof inkopen en dit niet 
mengen met ongecertificeerde grondstof. 
Het kan op drie manieren: 

 f Locatie: u wijst bepaalde plekken op 
het terrein aan (fysiek herkenbaar) 
die exclusief bestemd zijn voor het 
ontvangen, produceren, verpakken 
en verzenden van gecertificeerde 
producten.

 f Tijd: u bepaalt een specifieke periode 
waarin alleen gecertificeerd materiaal 
wordt ontvangen, verwerkt en verzon -
den.

 f Identificatie: u maakt gecertificeerde 
producten duidelijk herkenbaar en te 
onderscheiden van andere producten.
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b) Percentagemethode 

Indien u gecertificeerd met ongecertificeerd materiaal mixt, moet u weten en kunnen 
verantwoorden wat het percentage gecertificeerd materiaal in een eindproduct is. Hiervoor 
wordt voor elk product (of productgroep) een apart ‘certificeringspercentage’  berekend. 
U bepaalt zelf de productengroepen (homogeen) die voor uw bedrijf aangepast zijn. 

De percentagemethode bestaat uit twee onderdelen: 

1) Bij uw aankoop  

Dit kunt u ofwel doen voor de aankoop van een specifieke productie (= eenvoudige 
percentage) ofwel voor een langere periode met een maximum van 3 maanden (= 
doorlopende percentage). 

Eenvoudige percentage Doorlopende percentage

    
    volume gecertificeerd materiaal
  Certificeringspercentage =  _______________________________            X 100
    
    volume gecertificeerd materiaal +
    volume overig materiaal
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2) Bij uw verkoop 

De PEFC -Chain of Custody kent twee manieren om het certificeringspercentage over de 
te verkopen producten te verdelen: 
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Methode ‘gemiddelde percentage’: 
alle producten uit een bepaalde product -
groep worden verkocht met het certifice -
ringspercentage van deze groep.

Methode ‘volumekrediet’: 
u bouwt krediet op voor producten die als 
PEFC -gecertificeerd kunnen worden 
verkocht
(voorbeelden op onze website www.pefc.be 
/ Nuttige documenten / Controleketen).  



STAP 4: PAS DE ZORGVUL-
DIGHEIDSMETHODE (DUE
DILIGENCE) TOE
De PEFC -Chain of Custody biedt, zowel 
voor de fysieke als de percentagemethode, 
waarborgen dat het hout afkomstig is van 
gecontroleerde bronnen en dus niet uit 
illegale kap. Om te voldoen aan de European 
Timber Regulation (EUTR) dient een  ope -
rator  - de persoon/het bedrijf die als eerste 
hout op de Europese markt plaatst  - een 
zorgvuldigheidssysteem op te zetten om de 
risico’s van illegaal gekapt hout te minima -
liseren. Elk PEFC -gecertificeerd bedrijf (ook 
als die niet de eerste is die het hout op de 
Europese markt plaatst), dient een zorgvul -
digheidssysteem op te zetten. Alle bevoor -
rading dat binnen de PEFC -CoC valt, moet 
door het zorgvuldigheidsysteem gaan, zelfs 
al is het reeds PEFC -gecertificeerd 
materiaal.  

Het zorgvuldigheidssysteem dat PEFC
aanbiedt, voldoet aan de eisen van de EUTR.
Er zijn drie belangrijke elementen in het 
zorgvuldigheidssysteem: 

1. Toegang tot informatie: De nodige infor -
matie, onder andere de betrokken hout -
soorten en het land van oogst, verkrijgen 
van uw leveranciers en geven aan uw 
klanten.  

2. Risicoanalyse: Enkel hout met miniem 
risico van illegaliteit zal automatisch 
aanvaard worden in de Chain of Custody. 
Het miniem risico staat op één lijn met 
PEFC -gecertificeerd hout en PEFC 
Controlled Sources, en hout met een certi -
ficaat van FSC, CITES of FLEGT.   

Alle andere hout moet onderworpen worden 
aan een procedure om de risico’s te beper -
ken/verminderen. 

3. Risicobeperking: Dit kan u doen door  
bijvoorbeeld bijkomende informatie te ver -
schaffen, bijkomende audits door derde 
partij. 

Voor niet -PEFC -gecertificeerd materiaal dat 
door uw zorgvuldigheidssyteem ging, geldt 
dat het uit gecontroleerde bronnen komt en 
bijgevolg ook geclaimd mag worden onder 
de naam PEFC Controlled Sources. 

STAP 5: ONTWIKKEL EEN MANA-
GEMENTSYSTEEM EN CONTAC-
TEER EEN CERTIFICATIE-INSTEL-
LING

Voor uw Chain of Custody moet u nauwkeu -
rig bijhouden welke hout/papierproducten 
op de locatie worden aangevoerd en welke 
producten als PEFC -gecertificeerd verkocht 
werden.  
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Hiervoor dient een managementsysteem
opgezet te worden dat betrekking heeft op 
de interne procedures.  

Er wordt van bedrijven gevraagd: 
a) een managementverklaring af te leggen 
dat het bedrijf zich aan de CoC -standaard 
zal houden met respect van de sociale eisen. 
(modelverklaring op www.pefc.be);   
b) iemand aan te stellen die verantwoordelijk 
is voor het PEFC -systeem; 
c) te verzekeren dat alle bij de CoC betrok -
ken werknemers over de juiste vaardigheden 
en scholing beschikken; 
d) gedocumenteerde procedures voor alle 
stappen van de CoC te hebben; 
e) administratie over de CoC te voeren
f) minstens 1 keer per jaar een interne audit 
te houden; 
g) een klachtenprocedure op te stellen en 
te hanteren. 

Eenmaal u de procedure hebt uitgeschre -
ven, kunt u een certificatie -instelling 
contacteren. Kies een certificeringsbureau 
voor een individueel certificaat of een 
groepsmanager voor een groepscertificaat 
(lijst op www.pefc.be) en maak een afspraak 
voor het uitvoeren van de audit in het bedrijf. 
De auditeur beoordeelt of u voldoet aan de 
PEFC Internationaal Chain of Custody 
standaard. Wanneer de audit succesvol 
verloopt, zult u snel uw certificaat 
ontvangen. 

Vervolgens is het belangrijk om u te houden 
aan de regels, opgesteld door PEFC Inter -
nationaal om uw certificaat ook te behouden. 
Het certificaat is vijf jaar geldig en de certi -
ficeerder voert jaarlijks een controle -audit 
uit om te verifiëren of uw bedrijf nog steeds 
aan alle CoC -eisen voldoet. Bij kleine 
niet -conformiteiten krijgt u de kans om deze 
binnen de kortste keren in orde te 
brengen. 1
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Het PEFC -logo en de letters ‘PEFC’ zijn het exclusieve eigendom van PEFC Internationaal 
en zijn geregistreerde handelsmerken.  Als PEFC -gecertificeerd bedrijf krijgt u een PEFC -logo -
nummer eigen aan uw bedrijf. Het logo is een sterk communicatiemiddel, gebruik het dan 
ook zoveel mogelijk! 

Er zijn twee categorieën logo’s: 

 f op product (op product zelf, verpakking, catalogi, brochures,...) 

Het logo op product geeft aan dat het product ten minste 70% PEFC -gecertificeerd 
materiaal bevat (uit PEFC gecertificeerde en/of gerecycleerde bron), aangevuld met hout 
uit gecontroleerde bronnen, dat is beoordeeld in het PEFC Due Diligence Systeem.

 f buiten product (affiches, rapporten, websites, infoborden,…) 

Met het promotionele ‘buiten product’ gebruik van het PEFC -logo kunnen bedrijven en 
organisaties hun betrokkenheid bij de PEFC -certificering duidelijk maken.  
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COMMUNICATIE: HET PEFC -LOGO
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PEFC BELGIUM VZW
Centrumgalerij blok 2 (6de verdiep) bus 289  - 1000 Brussel
Tel 02/223 44 21 | Fax 02/223 42 75
info@pefc.be | www.pefc.be | www.ikzoekpefc.be

        Mijn Plekje in het bos |         @PEFCBELGIUM

  Meer weten over de officiële CoC -standaard?  
Wij stellen een uitgebreider document beschikbaar op 
aanvraag (info@pefc.be)

Ook het provinciebestuur West -Vlaanderen kiest zoveel 
mogelijk voor duurzaam hout en neemt dit ook zo op 
in haar bestekken. 

Deze brochure werd gedrukt op PEFC -gelabeld papier  - PEFC certificatie CH11/1511


