
Voorstel voor de herziening van PEFC 
Certificering Systeem Nederland. 
Introductie 
Dit is een voorstel voor de herziening van het PEFC Certificering Systeem Nederland (PCSN). Dit 

voorstel bevat een samenvatting van alle scopes van de documentatie van het PEFC Certificering 

Systeem Nederland. Daarnaast wordt een verwachting uiteengezet of deze scope wel of niet zal gaan 

veranderen tijdens het revisie proces. Ten slotte zal ook een beschrijving worden gegeven van het 

herziening proces inclusief een tijdsindicatie.  

Scope 
 

PCSN I 
De huidige scope van PCSN 1 is als volgt:  

“Deze standaard is opgesteld voor het beheer van Nederlands bos. De standaard is van toepassing op bos en 

kleine houtopstanden zoals gedefinieerd in het herzieningsvoorstel Boswet van het Bosschap aan de minister 

van LNV (27-06-08). Daarin is: 

Bos:   

een oppervlakte grond van meer dan 10 are met daarop bomen, boomvormers, struwelen, hakhout of griend 

die een zelfstandige eenheid vormt, alsmede een rijbeplanting die, gerekend over het totaal aantal rijen, 21 

bomen of meer omvat. 

De volgende elementen vallen buiten het bereik van PEFC certificering: 

- kleine houtopstanden 

- bos op erven en tuinen  

- fruitbomen en windschermen om boomgaarden 

- naaldboomsoorten kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, mits niet ouder dan 20 jaar 

- kweekgoed 

 

De standaard kent meerdere gebruikers: 

- Boseigenaren: voor de boseigenaar bevat de standaard de eisen en richtlijnen die zij moeten hanteren 

om een PEFC-certificaat voor duurzaam bosbeheer te behalen. 

- Certificerende instellingen & groepsmanagers: voor certificeerders en groepsmanagers bevat de 

standaard de eisen waarlangs het beheer van een individuele boseigenaar wordt beoordeeld.” 

 
Het is goed mogelijk dat deze zal gaan veranderen tijdens het revisie proces. Dat komt omdat PEFC 

International haar bos-standaard ook heeft veranderd. De scope van dat document is verbreedt: ook 

bomen buiten het bos vallen nu binnen de scope van PEFC International. Dat geeft in Nederland ook 

mogelijkheden en vandaar dat het goed mogelijk is dat de huidige scope van de standaard zal 

veranderen.  

PCSN II 
De huidige scope is: 



 “Dit document bevat de vereisten voor de implementatie van certificering van bosbeheer. Het bevat de eisen 

waaraan individuele boseigenaren en groepsmanagers moeten voldoen om gecertificeerd te worden.” 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.  

PCSN III 
Omdat PCSN III een exacte kopie is van de internationale Chain of Custody standaard valt dit buiten 

het bereik van de nationale herziening is het dus niet nodig om naar de scope te kijken.  

PCSN IV 
De huidige scope is: 

“Dit document beschrijft de verplichtingen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en taken van 

auditors en certificerende instellingen die zich bezig houden met certificering van bosbeheer en Chain 

of Custody, en de procedures voor certificering en accreditatie.” 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.  

PCSN V  
De huidige scope is: 

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

Duurzaam Bosbeheer door PEFC Nederland.” 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.  

PCSN VI 
Omdat PCSN III een exacte kopie is van de internationale Logo gebruik standaard valt dit buiten het 

bereik van de nationale herziening is het dus niet nodig om naar de scope te kijken.  

PCSN VII  
De huidige scope is: 

“Doel van dit reglement is zorg te dragen voor een adequate afhandeling van een beroep ingesteld tegen 

besluiten van het bestuur van PEFC Nederland betreffende de afhandeling van klachten.” 

 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.  

PCSN VIII 
De huidige scope is: 
 
“Dit document biedt uitgebreide informatie over de aard van bosbeheer- en chain of custody-certificatie. Het 

definieert basisdefinities, elementen, procedures, taken, autoriteiten en relaties tussen actoren die deelnemen 

in het certificatieproces zoals gedefinieerd in het PEFCC technisch document.  

Dit document is geldig voor organisaties en management van certificatie van duurzaam bosbeheer en chain of 

custody in Nederland en is publiekelijk beschikbaar.” 

Het is mogelijk dat deze scope zal veranderen. Het Forum zal moeten beslissen of het nog steeds een 

logische keuze is om alle definities van alle documenten in één document te zetten of om de 



definities in dezelfde documenten als de tekst te zetten. Verder zal de scope waarschijnlijk niet 

veranderen.  

PCSN IX 
De huidige scope is: 

“Dit document beschrijft de procedure voor klachten ingediend bij PEFC Nederland betreffende besluiten of het 

handelen van PEFC Nederland en/of het Landelijk PEFC Forum. Klachten met betrekking tot besluiten en/of het 

handelen van een gecertificeerde entiteit, een geaccrediteerde certificerende instelling of een accreditatie 

instelling moeten worden afgehandeld via de klachtenprocedures van de relevante geaccrediteerde 

certificerende instelling, accreditatie instelling of door het International Accreditation Forum resp.” 

 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.  

PCSN X 
De huidige scope is: 

“Dit document geeft richting aan de implementatie van de vereisten van de PSCN I PEFC Standaard Nederland 

en PSCN II Implementatie Certificering Bosbeheer.” 

 

Omdat er geen (inter)nationale aanwijzingen zijn die wijzen op een eventuele noodzakelijkheid om 

deze scope te veranderen, zal deze naar verwachting hetzelfde blijven.   

Overzicht van de verschillende fasen in de standaard herziening 

procedure  

1. GAP analyse, stakeholder identificatie, revisie of herbevestiging, start van het 

revisie proces en het voorstel.  
De eerste stappen in het revisie proces bevatten de bovengenoemde activiteiten. Om een idee te 

krijgen of er veranderingen nodig zijn in de huidige documentatie van de nationale standaard wordt 

er een GAP analyse gedaan. Deze analyse heeft als doel om de huidige standaarden van PEFC 

International te vergelijken met de huidige nationale standaard documentatie. Bovendien wordt er 

ook gekeken naar de huidige wetgeving en eventuele feedback die tussentijds is gegeven. Dan is het 

vervolgens aan het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie om de beslissen of de huidige 

documentatie van de nationale standaard moet worden herzien, of dat het hetzelfde kan blijven: een 

herbevestiging dus. In het geval van PEFC Nederland is de algemene leden vergadering (ALV) het 

hoogste beslissingsorgaan. Zij komen alleen slechts één maal per jaar bijeen: in november. Om het 

proces wat sneller te laten verlopen heeft het bestuur van PEFC Nederland, die door de leden zijn 

gekozen om hen te vertegenwoordigen, een revisie van de huidige standaarden te doen. Ten slotte 

zal het secretariaat van PEFC Nederland een voorstel schrijven waarin staat wat de scope(s) van de 

documentatie zal worden, en dus waar de focus van het revisie proces op komt te liggen en een 

overzicht te geven van de planning. Deze stappen zullen tussen januari 2019 en april 2019 worden 

gedaan.  

2. Publieke bekendmaking en uitnodigen van stakeholders 
Na stap 1 zal PEFC Nederland publiekelijk bekendmaken dat het de documentatie van haar standaard 

zal willen reviseren. Er zal actief worden gezocht naar stakeholders waarvan wordt gedacht dat die 

belang hebben bij duurzaam bosbeheer in Nederland of daar veel vanaf weten. Deze stakeholders 

zullen dan plaatsnemen in een nationaal Forum. De publieke bekendmaking zal plaatsvinden in mei, 



waarnaar er in juni een kick-off bijeenkomst zal worden gehouden waarin alle stappen nog eens 

worden doorgenomen. De stakeholders die actief worden benaderd zullen van te voren worden 

geïdentificeerd d.m.v. een stakeholder analyse.   

3. Het samenstellen van een werkgroep 
Na een minimale periode van vier weken zal het PEFC Nederland secretariaat een PEFC Forum 

samenstellen. Daarbij zal extra gelet worden op zogenaamde ‘belangrijke stakeholders’, ‘benadeelde 

stakeholders’, ‘belanghebbende stakeholders’. Bovendien zullen er actief stakeholders uit de 

groepen ‘industrie’, ‘wetenschap’, ‘boseigenaren’, ‘vakbonden’ en ‘NGO’s’ gezocht worden. Deze 

werkgroep samenstelling zal in juni plaatsvinden.  

4. Een concept standaard 
Na de zomervakantie zal het PEFC Forum zeer waarschijnlijk in September haar eerste bijeenkomst 

houden om zo de eerste concept standaard documentatie te gaan maken. Wij verwachten dat aan 

het einde van het jaar alle concepten ter publieke consultatie zullen worden aangeboden.  

5. Publieke consultatie  
De publieke consultatie zal plaatsvinden in de eerste maanden van 2020 en zal minimaal zes weken 

duren.  

6. Finale standaard 
Wij verwachten dat er voor mei 2020 een nieuwe, herziene versie van het PEFC Certificering Systeem 

Nederland zal zijn. Tegen die tijd zal er een bijzondere algemene ledenvergadering worden 

georganiseerd om de nieuwe standaard goed te keuren.  

7. Beoordelingsproces  
Na de goedkeuring van de herziene standaard op nationaal niveau zal de nieuwe standaard worden 

aangeboden aan PEFC International om daar het internationale beoordeling proces in te gaan.  


