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MKB Zekerheid Certificatie een feit
Wellicht heeft u al van dit nieuwe type certificaat gehoord. Waarom dit nieuwe type? Simpel:
steeds meer bedrijven hebben minder tijd voor het opzetten en onderhouden van een ISOsysteem, maar willen dit vanuit intrinsieke motivatie en/of commerciële overwegingen wel
hebben. Maar dan wel tegen de laagst mogelijke kosten. De oplossing voor hen is gevonden in
de unieke samenwerking tussen het Dienstencentrum (met haar Dienstencentrum
Groepscertificaat) en de SCCI (die nu al het Dienstencentrum Groepscertificaat levert).
MKB Zekerheid Certificaat is met name bedoeld voor de groep van bedrijven die (per B.V.) 26
tot 50 werkzame personen telt. Dit zijn de bedrijven die eigenlijk te klein zijn om groot te zijn en
te groot zijn om klein te zijn. Zij vallen qua organisatiestructuur vaak tussen het wal en het
schip. Qua bedrijfscultuur zijn zij niet anders opererend dan bedrijven tot 25 werkzame
personen. Maar ze mogen vanwege hun bedrijfsomvang niet meedoen met het
Dienstencentrum Groepscertificaat; dat is alleen weggelegd voor bedrijven tot 25 werkzame
personen.
Om de groep van 26-50-man-bedrijven toch een mogelijkheid te bieden om “mee te liften” met
de voordelen van het Dienstencentrum Groepscertificaat, is het MKB Zekerheid Certificaat als
concept ontwikkeld. De certificatiekosten dalen hierbij met bijna 40%. En tegelijkertijd heeft u
de voordelen van het Dienstencentrum Groepscertificaat: onderhoud van het gekozen ISOsysteem, actualisering van geldende wet- en regelgeving, jaarlijkse uitvoering van uw interne
audit, opstellen en monitoring van uw actieplan. Kortom: een bijzonder mooi en effectief
concept, dat u heel veel tijd en gezeur zal besparen.

FSC-problemen hopelijk uit de wereld
De laatste FSC-audit bij SKH – uitgevoerd door de toezichthouder van FSC: ASI – heeft voor
een aantal klanten van de SCCI nogal wat opschudding veroorzaakt. Het bleek dat SKH
gedwongen was een aantal door de auditor afgegeven MINORs, om te buigen naar een
MAJOR. Niet dat SKH dat graag wilde, maar omdat de toezichthouder dit eiste. Het komt
helaas nog steeds voor dat de auditoren in praktijk een andere visie zijn toegedaan dan de
toezichthouders (die vaak geen praktijkervaring kennen). Het gevolg: een aantal bedrijven werd
geconfronteerd met nieuwe MAJORs die opeens per direct moesten worden opgelost, zonder
dat ze wisten wat er aan de hand was.
Gelukkig hebben de SCCI en SKH in de afgelopen maanden dit zo goed mogelijk proberen
glad te strijken, om ongewenste benadeling van onze klanten te voorkomen. Één van de
verbeteringen is de introductie van een geautomatiseerde FSC-PEFC-workflow met
rapportage-generator: het ERP-systeem, Synergy.
De SCCI maakt sinds eind 2016 via een portal gebruik van het ERP-systeem van haar
certificatie-instelling SKH. Dit heeft ook gevolgen voor u als certificaathouder. Zo worden
FSC/PEFC-auditrapporten na goedkeuring door dit systeem automatisch naar u verstuurd.
Daarnaast wordt u ook over de status van eventuele afwijkingen op de hoogte gehouden d.m.v.
automatisch gegenereerde e-mail door dit systeem. Het is dan ook belangrijk dat de juiste
contactgegevens van de certificaathouder in het systeem zijn opgenomen. Mocht u hieraan
twijfelen, neem dan s.v.p. even contact met ons op.
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FSC: wat is nieuw?
Binnen het FSC Chain of Custody systeem wordt op sommige onderwerpen anders naar
afwijkingen gekeken dan u wellicht van een certificeringsysteem gewend bent. Zo is er een
drietal onderwerpen waarop bij gebreken altijd een major afwijking (Certificaat controle issue)
wordt geschreven;
1. Het bedrijf heeft geen ondertekend exemplaar van de FSC Eigen Verklaring [FSC-POL-01004] in haar bezit;
2. Er wordt op een onjuiste wijze gebruik gemaakt van de FSC-handelsmerken (boom-vinkjelogo, afkorting FSC, woorden Forest Stewardship Council);
3. Producten worden verkocht met een onjuiste FSC-claim (bijvoorbeeld: een product
gemaakt van FSC Mix 70% en FSC Mix Credit inputmateriaal wordt verkocht met de FSC
100% claim).
Met de introductie van de nieuwe norm, de ‘FSC-STD-40-004 V3-0’, zijn de volgende punten
binnen de Grafimedia en Creatieve Industrie van belang:
1. Criterium 1.5 – Klachten: Alle FSC-certificaathouders dienen een klachtenafhandeling
systeem te implementeren in overeenstemming met deze nieuwe eis in de FSC Chain of
Custody standaard.
2. Criterium 1.7 – Transactie verificatie: Dit nieuwe criterium is van toepassing op alle FSCcertificaathouders. De inhoud ervan is echter reeds vastgelegd in de FSC-certificatieovereenkomst tussen SKH en haar certificaathouders
3. Hoofdstuk 12 – Uitbesteding: Hoewel de FSC Chain of Custody eisen ten aanzien van
het uitbesteden van bewerkingen aan FSC-gecertificeerd materiaal in de praktijk
nagenoeg niet zijn gewijzigd, zijn wel de eisen van de controle hierop door SKH
(vastgelegd in FSC-STD-20-011) drastisch gewijzigd. Alle uitbestedingsovereenkomsten
van FSC-certificaathouders zullen vanaf 1 april 2017 dan ook opnieuw moeten worden
gemeld bij SKH. Dit kan d.m.v. een e-mail naar het adres: coc.ondersteuning@skh.org
met daarbij een kopie van een ondertekend exemplaar van de uitbestedingsovereenkomst
met de onderaannemer + de volgende gegevens:

Naam organisatie (onderaannemer);

Adres;

Postcode;

Plaats;

Contactpersoon;

Telefoonnummer;

FSC-COC-nummer (indien van toepassing);

Beschrijving van het uitbesteed proces.
Met ingang van 1 april 2017 gebruikt de SCCI-auditor de nieuwe FSC Chain of Custody bij zowel
de jaarlijkse surveillance audits van FSC-certificaathouders als ook bij initiële en her-audits van
FSC-certificaathouders van SKH. Indien er als gevolg van de wijziging van de standaard een
afwijking wordt geconstateerd, dan zal hiervoor een minor afwijking worden geschreven met als
deadline 31 maart 2018. Vanaf deze datum is de huidige versie 2-1 van de FSC Chain of Custody
standaard namelijk niet meer geldig. U heeft als certificaathouder daarmee ruimschoots de tijd om
uw systeem aan te passen aan de nieuwe standaard.

Uitsluiting CTP Chemie onder ME2 en ME3 voor MVI
Door een zuivere interpretatie op de tekst van de Milieucriteria voor het maatschappelijk
verantwoord inkopen van Drukwerk (versie 8 april 2015), zijn wij tot de opvatting gekomen dat
de beoordeling van de CTP-chemie niet meer onder Minimumeisen ME2 en ME3 mag vallen.
Onder deze eis is namelijk alleen sprake van Inkt, verfstoffen, vernis, toevoegingen,
reinigingsmiddelen en oplosmiddelen. Feitelijk gezien behelst dit niet het CTP-traject, waardoor
de daaraan verbonden bedrijfsprocessen niet vallen onder een van deze categorieën en de
zullen daarom vanaf nu buiten de beoordeling gehouden worden.
Hoewel wij van mening zijn dat door de overheid hier een fout is gemaakt, zullen wij ons wel
gaan houden aan de eisen vanuit de norm.

Nu strenge energiewetgeving: De EPK
Door het Klimaatverdrag van Parijs worden Nederlandse bedrijven binnenkort door de overheid
(Bevoegd Gezag / Omgevingsdiensten) actief aangesproken op hun energiebeleid. Nederland
scoorde in 2016 binnen Europa het slechtst van alle lidstaten op het gebied van CO2-reductie.
Dit was reden voor de minister om in actie te komen. Om het bedrijfsleven te stimuleren
serieus werk te maken van hun energiebeleid (lees: concreet werken aan energiereductie), is
de overheid begonnen met de inzet van de zogenaamde “Wortel-Stok-Methode”. Deze
methode houdt in dat bedrijven die een aantoonbaar goed energiebeleid voeren, minder of
geen handhaving zullen krijgen en beloond zullen worden met subsidiemogelijkheden (= de
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symbolische ‘wortel’), terwijl de achterblijvers juist door de Omgevingsdiensten (juridisch)
aangesproken gaan worden op hun gedrag (= de ‘stok’). Steeds meer bedrijven binnen de
sector worden nu al geconfronteerd met dit nieuwe beleid en maken aan den lijve mee wat het
effect is van deze nieuwe – strenge – vorm van handhaving.
Het instrument dat de overheid gaat inzetten voor hun handhaving is de Energie Prestatie
Keuring (EPK). Als het goed is heeft u hier de afgelopen maanden veel over kunnen lezen. De
EPK kan je nog het beste vergelijken met de ARBO RI&E, waarmee je als bedrijf de mate van
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in je bedrijf kunt vaststellen. De EPK is dus eigenlijk uw
bedrijfseigen ENERGIE RI&E.
De overheid stimuleert branches om hun sectorspecifieke EPK te ontwikkelen, waardoor het
voor de bedrijven eenvoudiger wordt om met dit instrument aan de slag te gaan. Onze sector
Behoort tot de voorlopers binnen Nederland en beschik na de zomer over de EPK met de titel:
EPK Creatieve Industrie.
Dit programma maakt onderdeel uit van de ARBO RI&E Grafimedia, waardoor het invulwerk
aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Hierin zijn alle sectorspecifieke
energiebesparingsmaatregelen opgenomen. Maar aangezien deze gekoppeld zijn aan
bedrijfsprocessen en werkplekken, krijgt een bedrijf alleen dié maatregelen voorgelegd die
daadwerkelijk van nut kunnen zijn. Tevens berekent het programma (bij benadering) de
terugverdientijden uit. Dit moet onnodige discussies met het bevoegd gezag voorkomen en u
beschermen tegen te veel hobbyisme bij wetshandhavers.
De EPK is geen vrijblijvendheid; het wordt wetgeving!
Om de ernst van de zaak nog eens duidelijk te maken, melden we dat op termijn de EPK in de
wet- of regelgeving wordt vastgelegd. Naar verwachting ergens in 2018. Althans, dat is de inzet
van de overheid. Vanaf dát moment zal de EPK niet alleen voor het MKB een verplichting zijn,
maar op termijn ook voor alle bedrijven in Nederland.
Op termijn is het ook mogelijk om uw bedrijfseigen EPK te laten certificeren. Het grote voordeel
hiervan is, is dat u vrijgesteld wordt van handhaving vanuit het bevoegd Gezag. De certificatie
gaat op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de ARBO RI&E: namelijk via het programma. De
geldigheidsduur van het EPK-certificaat zal alleen 4 jaar zijn (in plaats van 3). Na introductie
van dit certificaat wordt ook bekeken of de geldigheidsduur van het ARBO RI&E-certificaat naar
4 jaar gebracht kan worden (is nu 3 jaar). Op die manier ontstaat een betere synergie tussen
deze thema’s.
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