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Wat is PEFC Chain of Custody (CoC) certificering? 

PEFC Chain of Custody certificering is een essentieel onderdeel van het Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes (PEFC), een wereldwijd systeem voor certificering en labelling van verantwoord 

geproduceerd hout. Het grootste doel is het beheersen van de stroom van gecertificeerde producten door de 

toeleveringsketen. Uw auditor zal zich daarom richten op de inkoop, het verwerken, boekhouding, verkoop en 

labelling van gecertificeerd materiaal om de integriteit van PEFC claims en trademark gebruik te verzekeren. 

Wat zijn de sleutelrollen en –verantwoordelijkheden binnen het PEFC systeem? 

PEFC is een internationale organisatie die eigenaar is van het PEFC systeem en ook certificeringsstandaarden en 

eisen ontwikkeld die gecertificeerde bedrijven dienen te volgen. PEFC certificeringsinstanties zijn geaccrediteerd 

door nationale accrediteringsinstanties en dienen van toepassing zijnde accreditatie regels te volgen zoals die zijn 

gedefinieerd door ISO en PEFC Internationaal. PEFC wordt nationaal gerepresenteerd door PEFC National 

Governing Bodies (NGB), die accrediteringsregels mogen opstellen. Preferred by Nature is geaccrediteerd voor 

PEFC Chain of Custody certificering door het Estonian Accreditation Centre (EAK). 

Welke certificeringsstandaarden zijn van toepassing op mijn bedrijf? 

De Chain of Custody standaard (PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody of Forest Based Products)  ) is van 

toepassing op alle CoC gecertificeerde bedrijven en deze bevat de algemene eisen voor het behandelen van 

materiaal. Een aparte standaard (PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo Usage Rules)  reguleert het gebruik van het 

PEFC logo en is van toepassing op bedrijven die de PEFC trademarks op producten willen gebruiken, dan wel 

voor promotie. Al deze documenten alsook verdere tips en handleidingen zijn verkrijgbaar op PEFC’s website 

www.pefc.org. 

Welke trademarks kunnen we gebruiken? 

Het PEFC logo kan worden toegepast op gecertificeerde producten en voor promotionele 

doeleinden als u CoC gecertificeerd bent. Echter, eerst dient er een logo overeenkomst 

gesloten te worden tussen uw organisatie en de PEFC National Governing Body (NGB). De 

NGB bepaalt ook of hier kosten aan verbonden zijn. 

Hoe ziet de kostenstructuur eruit? 

De certificeringskosten bestaan uit kosten gerelateerd aan auditing diensten en een contributie die wordt geïnd 

door de NGBs. Deze contributie wordt ‘notification fee’ genoemd en helpt om het werk van de NGBs te bekostigen. 

De grootte van de contributie wordt bepaald door elke NGB en kan daarom variëren tussen landen. Het kan 

afhankelijk zijn van de omzet van uw bedrijf. Uw lokale Preferred by Nature contactpersoon kan u van informatie 

voorzien over de van toepassing zijnde notification fees in uw land. In sommige landen wordt de notification fee 

aan Preferred by Nature betaald, die het weer doorzet naar de NGB, in andere landen wordt de fee direct aan de 

NGB betaald. 

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid? 

Om de boekhouding van gecertificeerde volumes te kunnen controleren, hebben de CoC auditors toegang nodig 

tot vertrouwelijke informatie, zoals uw leveranciers, uw klanten en conversiefactoren. De vertrouwelijkheid van 

alle gegevens is gegarandeerd en onze staf is gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsclausules. Alle PEFC CoC 

certificaten worden echter publiek gepresenteerd in de PEFC database (https://pefc.org/) samen met informatie 

over de scope van uw certificaat, zoals producttypen en locaties. 

http://pefc.org/images/documents/standards/PEFC_ST_2002-2013_CoC_standard_2013-05-24.pdf
http://pefc.org/images/documents/PEFC_ST_2001_2008_v2_PEFC_Logo_usage_2010_11_26.pdf
http://pefc.org/images/documents/PEFC_ST_2001_2008_v2_PEFC_Logo_usage_2010_11_26.pdf
(https:/pefc.org/
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Wat houdt het certificeringsproces in?  

PEFC certificaten worden uitgegeven voor een periode van vijf jaar. Een initiële assessment wordt uitgevoerd 

als de basis voor de certificering. Opvolgende jaarlijkse audits zijn vereist om het certificaat te onderhouden. 

Na het accepteren van het voorstel en het ondertekenen van de certificeringsovereenkomst, is 

het aan u om u voor te bereiden op certificering door te voldoen aan alle certificeringseisen. Dit 

houdt onder andere in het toekennen van verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van Chain of 

Custody procedures en het trainen van relevante staf. Preferred by Nature wijst een persoon aan 

die beschikbaar is voor vragen gedurende het hele auditproces en we kunnen uw bedrijf ook van 

algemene training voorzien indien gewenst. 

We bevelen u aan om de procedures ten minste vijf werkdagen voor de audit naar ons op te 

sturen. We zullen de procedures inzien en u informeren over wat er eventueel ontbreekt. Door 

dit voor de audit aan te passen, wordt het risico op geconstateerde major non-conformities 

tijden de audits danig verkleind. 

PEFC audits worden normaal gesproken op locatie uitgevoerd en duren maximaal één dag per 

locatie. Interviews, documentencontrole, een tour door uw faciliteiten en een controle van de 

boekhouding zijn normale ingrediënten van een audit ter plekke. In het geval dat in uw bedrijf 

niet fysiek materiaal aanwezig is, kunnen we besluiten tot een bureau-audit. 

Na de audit zullen we een rapport opstellen waarin de resultaten van de audit worden 

beschreven. Elke geïdentificeerde non-conformity worden ook beschreven en major non-

conformities dienen te worden gecorrigeerd voordat het certificaat uitgegeven kan worden. Het 

rapport wordt op kwaliteit gecontroleerd en aan u gestuurd voor eventuele commentaar. In het 

geval van een positief certificeringsbesluit, wordt het certificaat uitgegeven en naar uw bedrijf 

gestuurd. Preferred by Nature zal de NGB notificeren die vervolgens de publieke PEFC database 

zal updaten met informatie over uw gecertificeerde status. 

Hoe onderhoud ik mijn certificaat? 

U dient te voldoen aan de certificeringseisen om gecertificeerd te blijven en dit wordt gecontroleerd door jaarlijkse 

audits. Preferred by Nature helpt u bij het up to date blijven van de eisen door u op de hoogte te houden van 

systeemveranderingen die een aanpassing van u verwachten. Indien er non-

conformities worden geïdentificeerd in uw systeem, dient u passende actie te 

ondernemen en deze effectief aan te pakken. 

Om de integriteit van het PEFC systeem te verzekeren, zijn rigoureuze eisen 

van toepassing bij de follow-up van non-conformities, die ofwel als minor ofwel 

als major worden geclassificeerd. Minor punten worden gewoonlijk tijdens de 

volgende jaarlijkse audit gecontroleerd; en als ze niet voldoende zijn 

gecorrigeerd, worden ze geüpgrade tot major. 

Major non-conformities moeten binnen ten minste drie maanden worden 

gecorrigeerd, wat een extra audit vereist om uw tijdig handelen te kunnen 

controleren. Indien u de major non-conformities niet adequaat heeft 

gecorrigeerd, of als er vijf of meer major non-conformities worden ontdekt 

tijdens een audit, zal dat leiden tot schorsing van uw certificaat. Een certificaat 

kan weer in ere hersteld worden als de afwijkingen zijn gecorrigeerd; maar ook 

hier is een extra audit weer vereist voordat het certificaat hersteld kan worden. 
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