PEFC/30-01-01

PEFC maakt bijmengen
van FSC simpel
Daardoor meer duurzaam hout beschikbaar,
met meer keuze en tegen lagere kosten
Het onderling mengen van PEFC en FSC is bij beide keurmerken al
sinds lange tijd mogelijk. Door het grote aanbod PEFC hout kunt u
uw volledige productie onder PEFC aanbieden. Het bijmengen van
FSC hout is zeer eenvoudig bij PEFC.
FSC bijmengen is bij PEFC heel simpel
Wilt u hout zonder PEFC keurmerk bijmengen bij PEFC hout dan moet
u via een risicoanalyse uitsluiten dat dit hout afkomstig is uit
controversiële bronnen. FSC gecertificeerd materiaal kan in deze
analyse zonder verder onderzoek* als „low risk‟ worden beschouwd.
Zonder noodzaak tot het bezoeken van websites of beoordeling op de
aspecten van controversiële bronnen. Dit geldt voor al het FSC
materiaal. Of het nu hout, papier, pulp, tropisch of naaldhout is; dat
maakt niet uit.
Dubbele voorraden voorkomen
PEFC en FSC zijn de twee grootste internationaal erkende keurmerken
voor duurzaam bosbeheer. Afhankelijk van waar u uw hout inkoopt is
het bijna onvermijdelijk dat u aan de inkoopzijde twee verschillende
voorraden heeft: zowel PEFC als FSC. Een dubbele voorraad onstaat
in een markt die niet vraagt om producten uit duurzaam beheerd bos,
maar voorkeur heeft voor FSC. U bent dan genoodzaakt om voor
bepaalde klanten de producten die u met PEFC keurmerk kunt leveren,
volgens exact dezelfde speficaties in FSC te gaan leveren.
Heeft de klant wel altijd gelijk?
Voorgestelde oplossingen als mengen of dubbelcertificering van
bosbeheer lossen dubbele voorraden vaak niet op. Op dit moment is 37
miljoen ha bos dubbel gecertificeerd. Dat had beter 37 miljoen ha
gecertificeerd bos éxtra kunnen zijn. Dubbelcertificering helpt duurzaam
bosbeheer niet vooruit. Het vragen naar één keurmerk ook niet. De
oplossing moet komen van opdrachtgevers die nu exclusief één
keurmerk voorschrijven: zij moeten gaan vragen naar „producten uit
duurzaam beheerd bos‟ in plaats van naar het keurmerk. De keuze voor
PEFC of FSC is aan de boseigenaar.
*u moet wel vaststellen dat het hout daadwerkelijk FSC gecertificeerd is

PEFC en FSC
niet uitwisselbaar
Wat houdt het mengen van PEFC
met FSC precies in? U kunt
PEFC en FSC niet op één hoop
gooien en vervolgens als 100%
PEFC gecertificeerd verkopen. Je
kunt van FSC hout geen PEFC
hout maken en andersom
overigens ook niet. Het
bijgemengde FSC hout telt niet
mee als gecertificeerd, maar als
„non-controversial sources‟.

Beleidsverklaring
Om opdrachtgevers te helpen om
de stap van „keurmerk‟ naar
„duurzaam bosbeheer‟ te maken
stuurt u hen deze modeltekst:

Link:
http://www.pefcnederland.nl/word
/Beleidsverklaring.doc

Drie eenvoudige manieren om PEFC
producten te maken en verkopen
PEFC scheiding- en mengmethodes
De meest toegepaste methode in Nederland is de fysieke scheiding.
Deze methode is eenvoudig, maar niet altijd even praktisch. Zo is het
niet mogelijk om PEFC te mengen met hout zonder PEFC keurmerk
waardoor er aan de verkoopzijde een dubbele voorraad kan ontstaan.
Dan biedt mengen een prima uitkomst. U kunt dan de volledige
productie onder één keurmerk verkopen.
Gemengde producten verkopen
Er zijn twee manieren om gemengde producten te verkopen.
-Met het gemiddelde percentage worden alle producten met hetzelfde
percentage PEFC gecertificeerd verkocht. Gebruik deze methode als u
veel meer PEFC hout heeft ingekocht dan hout zonder PEFC keurmerk.
PEFC hanteert een drempel van 70% voor het gebruik van het PEFC
label op producten. Een lager percentage PEFC gecertificeerd
verkopen kan ook, maar de markt omarmt 70% steeds meer als norm.
-Met het kredietsysteem wordt een deel van de producten als PEFC
gecertificeerd verkocht en een deel zonder PEFC claim.
Bedenk wel: om te kunnen mengen moet u daar eerst voor
gecertificeerd zijn. Ook „kost‟ mengen gecertificeerd hout: als dat wordt
bijgemengd degradeert het tot “niet gecertificeerd”. Geen probleem
zolang u de gehele productie nog met claim kunt verkopen, maar in het
geval van een kredietsysteem kunt u minder gecertificeerd verkopen
dan u heeft ingekocht! Gebruik het kredietsysteem dus vooral wanneer
u hout zonder FSC certificaat bij PEFC mengt. Andersom geldt dat
overigens net zo.
Daarom mengen met PEFC
Mengen is met name nuttig als u meer hout van het ene keurmerk dan
van een ander keurmerk (of zonder keurmerk) heeft. Vanwege de grote
beschikbaarheid is PEFC dus hét keurmerk om ander hout in bij te
mengen! In plaats van twee producten PEFC en FSC gecertificeerd te
verkopen verkoopt u één voorraad producten met PEFC certificaat en
kunt u nog steeds een hoog percentage claimen.
Meer weten?
Lees uitgebreider over de verschillende mengmethodes in „stap 2‟ van
het Chain of Custody stappenplan. Scan de QR code of ga naar:

Fysieke scheiding
Inkoop

Productie &
Verkoop
PEFC product
te verkopen als
100% PEFC
gecertificeerd

Gemiddelde percentage
Inkoop
-75% PEFC
-25% overig

Productie

Verkoop
Volledig product
te verkopen als
75% PEFC
gecertificeerd

Kredietsysteem
Inkoop
-50% PEFC
-50% overig

Productie

http://www.pefcnederland.nl/pdf/PEFC_Chain_of_Custody_stappenplan.pdf
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Verkoop
-50% van de
productie als
100% PEFC
gecertificeerd
-50% zonder
claim

