
 

PCSN SCHEMADOCUMENT 

 

PCSN V 

 

 

Versie 2 

01-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

PEFC Certificeringssysteem Nederland -  Procedures Opstellen 

Standaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFC Nederland 

 

Kokermolen 11 

3994 DG Houten 

Tel: +31 30 693 0040 

Fax: +31 30 692 5045 

E-mail: info@pefcnederland.nl 

Web: www.pefcnederland.nl 

mailto:info@pefcnederland.nl
http://www.pefcnederland.nl/


 

PCSN V – Procedures Opstellen Standaard 

Dit document is onderdeel van het PEFC Nederland certificeringsschema (PCSN I-X) voor 

bosbeheer. Het schema is onderschreven door het internationale PEFC-keurmerk en is 

vastgesteld door het bestuur van PEFC Nederland. 

1 Doel 
 

Dit document bevat de procedures voor het opstellen, administreren en herzien van de 

Nederlandse Standaard Duurzaam Bosbeheer 

2 Bereik 
 

Deze procedures dekken het opstellen, periodiek herzien en formeel bekrachtigen van de 

Standaard Duurzaam Bosbeheer door PEFC Nederland. 

3 Procedure voor het installeren van het Landelijk PEFC Forum 

3.1 Het bestuur van PEFC Nederland stelt conform artikel 18.1 en 18.2 van haar statuten 
een Landelijk PEFC Forum in. Het Landelijk PEFC Forum wordt bijeengeroepen voor 
het opstellen van de PEFC Standaard Nederland en voor de periodieke herziening van 
deze standaard. Ten behoeve van periodieke herziening van de standaard zal het 
bestuur het Landelijk PEFC Forum ten hoogste 4 jaar na de inwerkingtreding van de 
laatste herziening bijeenroepen. 

3.2 Het Landelijk PEFC Forum bestaat uit relevante, geïnteresseerde organisaties die een 
duidelijke betrokkenheid hebben bij één van de multifunctionele aspecten van het bos 
en het bosbeheer in Nederland en die geïnteresseerd zijn in deelname aan de 
ontwikkeling van duurzaam bosbeheer middels PEFC certificering. (Landelijk) 
vertegenwoordigende organisaties hebben de voorkeur. 

3.3 Het bestuur zal alle relevante geïnteresseerde organisaties uitnodigen. 

3.4 Organisaties die niet zijn uitgenodigd en die voldoen aan 3.2 kunnen zich bij PEFC 
Nederland aanmelden indien zij zitting wensen te nemen in het Landelijk PEFC Forum. 
Het bestuur van PEFC Nederland beslist over hun deelname. 

3.5 Het bestuur zal het bijeenroepen van het Landelijk Forum en de start van het opstellen 
en herzien van de standaard openbaar bekend maken via de website en digitale 
nieuwsbrief van PEFC Nederland. 

3.6 De deelnemerslijst van het Landelijk Forum wordt publiekelijk bekend gemaakt via de 
website van PEFC Nederland. 

3.7 Het bureau van PEFC Nederland treedt op als centraal contactpunt.  

4 Evenwichtige vertegenwoordiging van interesses 



 

4.1 Het Landelijk Forum zal een evenwichtige verdeling van vertegenwoordiging van de 
verschillende interessesferen hebben en zodanig worden samengesteld dat geen van 
de interessesferen de besluitvorming domineert. 

4.2 De interessesferen binnen het Landelijk Forum zijn: 
  
1) Boseigenaren en bosbeheerders;  

2) Keten van oogst tot consument; 

3) Niet-hout gebruikers van het bos; 

4) NGO’s; 

5) Werkgevers- en werknemersorganisaties. 

6) Wetenschap (onderzoeksinstellingen en universiteiten) 

4.3 Het bestuur geeft aan binnen welke interessesfeer een organisatie valt en deelt dit 
mee op het moment van uitnodigen. In overleg met het bestuur en de andere 
interessesferen kan een organisatie in een andere interessesfeer worden geplaatst. 

4.4 Iedere deelnemer in een interessesfeer is vrij zich te laten vergezellen door één of 
meer deskundige personen afkomstig uit bijvoorbeeld overheids- of 
onderzoeksinstellingen of een koepelorganisatie. 

5 Besluitvorming 

5.1 Bijeenkomsten van het Landelijk Forum worden voorgezeten door de voorzitter of 
secretaris van PEFC Nederland, of bij hun afwezigheid door een persoon aangewezen 
door het bestuur. 

5.2 De besluitvorming binnen het Landelijk Forum geschiedt op grond van het bereiken 
van consensus, zoals bedoeld in PEFC ST 1001:2010, artikel 5.8 & 5.9 

5.3 Indien over een bepaald voorstel geen consensus kan worden bereikt, zal een besluit 
worden genomen op grond van stemming door de interessesferen, waarbij elke 
interessesfeer één stem heeft. Een besluit staat vast in de volgende gevallen: 

a) Indien vier van de zes interessesferen zich voor het voorstel uitspreken 

b) Indien drie van de zes interessesferen zich voor het voorstel uitspreken, waarbij 
tenminste één interessesfeer zich van stemming onthoudt. 

5.4 Binnen iedere interessesfeer worden besluiten genomen op basis van meerderheid 
van stemmen. In het geval van gelijke stemming zal de sfeer zich van stemming 
onthouden. 

5.5 Het Landelijk Forum zal op basis van deze uitgangspunten zo nodig een eigen 
huishoudelijk reglement opstellen.  

6 Opstellen van de standaard 



 

6.1 De criteria van de Nederlandse Standaard Duurzaam Bosbeheer moeten: 
 

a) overeenstemmen en consistent zijn met PEFC ST 1003:2010 Sustainable 

Forest Management –Requirements. 

b) management- en prestatie-eisen bevatten die toepasbaar zijn op het niveau van 

een bosbeheereenheid en eventueel op groeps- of regionaal niveau. 

c) in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving. 

d) van toepassing zijn op de Nederlandse situatie, waarin het merendeel van het 

bos in het bezit is van kleine eigenaren (en beheerd zonder certificering). 

6.2 De formele goedkeuring van de standaard door het Forum dient vergezeld te zijn van 
een schriftelijk bewijs van consensus. 

6.3 De definitieve conceptversie van de standaard zal openbaar gemaakt worden voor een 
periode van tenminste 60 dagen, waarin het publiek de gelegenheid heeft commentaar 
te geven.  

6.4 Het Forum neemt alle commentaren in overweging en zal, op basis van consensus, 
besluiten tot het aanpassen van de standaard indien zij dit nodig acht. 

6.5 Alle geleverde commentaren, de antwoorden hierop en aanpassingen aan de 
standaard zullen door het Forum openbaar worden gemaakt. 

6.6 Alvorens de standaard ter goedkeuring bij de PEFC Council neer te leggen zal een 
pilot-test worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen worden gedocumenteerd en 
indien nodig gebruikt worden om de standaard te verbeteren. 

6.7 De definitieve conceptstandaard zal, ter bekrachtiging, worden voorgelegd aan de 
ledenvergadering van PEFC Nederland. 

7 Herziening van de standaard 

7.1 Periodieke herziening: de certificeringsstandaard en alle aanhangende documenten 
zullen tenminste eens per 5 jaar herzien worden volgens de procedures zoals in dit 
document beschreven. In het geval van herziening is een pilot-test niet nodig, indien 
naar opvatting van het bestuur de reeds opgedane ervaring met de standaard 
voldoende is.  

7.2 Herziening door de PEFC Council: wanneer de PEFC Council haar eigen procedures 
omtrent het opstellen van de standaard en de uitvoering hiervan wijzigt, dan wordt de 
bijbehorende aanpassing aan de Nederlandse standaard door PEFC Nederland aan 
de PEFC Council meegedeeld. 

7.3 Tussentijdse herziening door PEFC Nederland: PEFC Nederland zal elke tussentijdse 
aanpassing gemaakt aan de standaard doorgeven aan de PEFC Council, die de 
aanpassing zal beoordelen. 

8 Openheid 



 

8.1 Alle relevante documenten en informatie, zoals notulen en communicaties, over de 
voortgang van het opstellen van de standaard of een herziening daarvan zullen 
gedurende tenminste vijf jaar worden bewaard en via de website, of anders op 
aanvraag, openbaar worden gemaakt. 

9 Klachten 

9.1 Alle klachten met betrekking tot het opstellen van de standaard kunnen worden 
neergelegd bij PEFC Nederland en zullen worden behandeld volgens de 
Klachtenprocedure PEFC Nederland (PCSN IX).  

 


