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1.2 Beleidsverklaring PEFC 

 

Rijvers neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door structureel aandacht te schenken aan 

het inkopen van duurzame materialen.  

 

 

Rijvers heeft als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout(producten) daarom haar 

bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de PEFC certificeringrichtlijn. Binnen dit kader verklaart de 

directie van Rijvers: 

• Geen grondstof te kopen afkomstig van soorten die vermeld staan in Appendix I t/m III van CITES; 

• Geen grondstof te kopen afkomstig uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van 

kracht is voor export/import; 

• Geen conflicthout te gebruiken; 

• Geen houtige grondstof te kopen afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen; 

• Geen houtige grondstof te verwerken afkomstig uit bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, 

waaronder omvorming van primair bos naar plantages; 

• Aan haar klanten toegang te verlenen tot informatie over geleverde PEFC producten met betrekking tot 

gebruikte houtsoorten (incl. eventuele wetenschappelijke naam), land van oogst en waar van toepassing 

sub-nationale regio en/of oogstconcessie; 

• Geen houtige grondstof te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de 

nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn. 

 

Verder committeert Rijvers zich aan het invoeren van en voldoen aan de sociale, gezondheids- en 

veiligheidseisen van de PEFC standaard, waaronder: 

• Werknemers zijn vrij om zich te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen en om collectief met de 

werkgever te onderhandelen; 

• Er wordt geen dwangarbeid toegepast; 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd; 

• Het beiden van een gelijke behandeling voor alle werknemers, onder meer op het gebied van werving, 

promotie, werkverdeling en ontslag; 

• Het bieden van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, met inbegrip van documentatie en 

rapportage daarover. 

 

Rijvers is PEFC Chain of Custody gecertificeerd en voldoet daarmee aan de volgende standaarden: 

PEFC: 

De PEFC Chain of Custody bij Rijvers is gecertificeerd conform de standaard: 

PEFC-ST 2002:2013 PEFC International Standard: Chain of Custody of Forest Based Products-

Requirements) (hoofdnorm) 

PEFC ST 2001: 2008 (2010) Logo usages rules EN/ NL Product categories 

 

  


