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PEFC. HET KEURMERK VOOR DUURZAAM BOSBEHEER

PEFC, het keurmerk voor duurzaam 
bosbeheer, heeft als doel om duurzaam 
bosbeheer wereldwijd te stimuleren. 
PEFC is sinds de oprichting sterk 
gegroeid, er zijn nationale kantoren in 
37 landen en er is mondiaal 250 miljoen 
hectare bos PEFC gecertificeerd.  
Voor alle leden van de internationale 
PEFC familie geldt dat:

“Forests are central and essential to life, 
supporting wild species and providing 
countless goods [like wood and food] 
and vital ecosystem services, like clean 
water and carbon storage. Their future 
[and that of our future generations]  
is in our hands.”
WWF – World Wide Fund for Nature, Forests for a living planet.

Wilt u meer weten over duurzaam bosbeheer en duurzame producten 
afkomstig uit het bos zoals hout en papier? Lees dan verder.
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PRODUCTEN UIT HET BOS KOM JE OVERAL TEGEN

Dat begint ’s ochtends al aan de houten 
ontbijttafel. Bij iedereen staan er da-
gelijks veel lekkere producten op tafel, 
van hagelslag tot en met thee en jus 
d’orange. Heel veel van deze produc-
ten zijn verpakt in duurzaam PEFC 
gecertificeerd karton. Ook de krant of 
het tijdschrift dat wordt gelezen is vaak 
gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. 
Deze producten zijn te herkennen aan 
het PEFC logo. Alleen bedrijven met 
een PEFC Chain of Custody certificaat 
mogen het PEFC logo op het product 

plaatsen. Dat biedt de zekerheid  
dat de gebruikte grondstof afkomstig  
is uit duurzaam beheerde bossen.
 
Als u PEFC gecertificeerd materiaal 
inkoopt voor producten als verpakking-
en, tijdschriften en meubilair, worden 
boseigenaren wereldwijd gestimuleerd 
om ook hun bos volgens de PEFC eisen 
te gaan beheren. Nu al beheren zo’n 
1.000.000 boseigenaren bos volgens de 
duurzame PEFC eisen. PEFC zet zich 
ervoor in dit verder uit te breiden.
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BOSSEN LEVEREN ONS GRONDSTOFFEN
VOOR VELE PRODUCTEN
Bossen leveren producten als vruchten 
en noten en grondstoffen voor bijvoor-
beeld medicijnen. Natuurlijk levert bos 
ook de grondstof hout. Hout wordt 
gebruikt voor een enorme diversiteit 
aan producten; van papier tot tuinhek 
en van meubels tot aan hele huizen. 
Ook is hout een mogelijke grondstof 
voor producten die u nooit met hout 
zou associëren zoals, lipstick, donuts 

en zelfs kleding. Tevens kan energie op 
een duurzame manier uit hout worden 
gewonnen.
Hout is bijzonder materiaal. Het is 
sterk, relatief licht en makkelijk bewerk-
baar. Als er duurzaam wordt omge-
gaan met het bos is het een eindeloos 
hernieuwbare grondstof. Daarom is het 
van vitaal belang dat het bos duurzaam 
beheerd wordt volgens de PEFC eisen.
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PLANT, DIER EN MENS ZIJN AFHANKELIJK VAN HET BOS

80% van alle dier- en plantensoorten 
komt voor in bossen en is voor hun 
voortbestaan direct afhankelijk van het 
bos. Vernietiging en degradatie van bos 
heeft grote negatieve gevolgen voor veel 
van deze dier- en plantensoorten.  
Bossen zijn van belang voor het welzijn 
van mensen. Naast werk en inkomen 
bieden ze ruimte voor recreatie en 
rust. In totaal zijn 1,6 miljard mensen 
wereldwijd economisch afhankelijk 

van de bossen. Het verlies van bos 
zou een bedreiging vormen voor de 
manier van leven en het levensonder-
houd van velen. Ook in Nederland zijn 
duizenden mensen direct en indirect 
afhankelijk van bos voor hun inkomen. 
Daarom zijn de duurzaamheideisen van 
PEFC gebaseerd op een evenwicht van 
ecologische, economische en sociale 
belangen.



6

ACHTER ELKE BOOM STAAT EEN MENS

Duurzaam bosbeheer betekent ook: 
rekening houden met mensen. Daarom 
kijkt PEFC bijvoorbeeld goed naar het 
beschermen van de rechten van de 
inheemse bevolking. Hun gebruiksrech-
ten in het bos worden gerespecteerd. 
We hebben respect voor inheemse 
tradities en gewoontes. Ook de rechten 
van arbeiders in het bos en de handels-

keten worden beschermd. Kinderarbeid 
is streng verboden. PEFC hanteert in  
de toeleveringsketen van bos tot consu-
ment de strenge richtlijnen van de ILO, 
de International Labour Organization. 
De ILO wordt wereld-wijd erkend als 
dé standaardzetter voor goede arbeids-
omstandigheden.
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GEEN ENKEL BOS IS HETZELFDE

In ieder land is het bos anders. Bijvoor-
beeld in Nederland is het voornamelijk 
gematigd loofbos, in Maleisië is het  
tropisch bos en in Rusland boreaal 
(naald)bos. Ook zijn de leefomstandig-
heden in ieder land anders: economie, 
ecologie, wetgeving, cultuur en inzich-
ten verschillen nu eenmaal. Daarom 
haakt PEFC bij het opstellen van een 
nationale duurzame bosstandaard aan 
bij reeds bestaande wet- en regelgeving.

Die wordt per land door een onafhan-
kelijk forum, bestaande uit betrokken 
organisaties, aangevuld met eisen voor 
duurzaam bosbeheer. Uiteraard moet 
elke lokale PEFC bosstandaard voldoen 
aan de internationale eisen van PEFC. 
PEFC werkt dus met een bottom- up 
benadering en is daarmee uniek.  
Het geeft de beste garanties dat ook op 
lange termijn duurzaamheid geworteld 
blijft in een land.
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EEN GOED KLIMAAT HEEFT 
DUURZAAM BOSBEHEER NODIG
Groeiende bomen nemen CO2 op uit  
de atmosfeer en slaan dit op als koolstof 
in het hout terwijl zuurstof aan de 
atmosfeer wordt afgegeven. De koolstof 
die in het hout is opgeslagen komt  
pas bij verbranding weer vrij als CO2.  
Hout en producten met hout als  
grondstof zijn daarmee CO2 neutraal. 
In een PEFC gecertificeerd bos zorgt 

de boseigenaar ervoor dat wat geoogst 
wordt ook weer bijgroeit. Zo wordt  
er continu CO2 opgenomen door  
het bos en hebben PEFC gecertificeerde 
bossen zelfs een positieve impact op  
het klimaat. Bovendien zijn hout en  
producten van hout, zoals papier  
recyclebaar waardoor het opslageffect
nog wordt verlengd.
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WAAROM DUURZAAM BOSBEHEER?

Voor onze kinderen en kleinkinderen. De toekomstige generaties. Daarom!
Een samenleving die is gebouwd op duurzaamheid biedt perspectief op een  
goede toekomst. Ook voor de generaties die na ons komen.
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WIST U DAT

10% van het wereldwijde bosoppervlak 
duurzaam beheerd wordt onder de twee 
keurmerken voor duurzaam bosbeheer:
een derde FSC® en twee derde PEFC™.
Ruim 65% van het hout dat wordt ver-

werkt in Nederland al afkomstig  
is uit duurzaam beheerde bossen.  
Twee derde daarvan is PEFC gecer-
tificeerd, van naaldhout tot en met 
tropisch hardhout.



11

HOE CONTROLEER IK OF EEN PRODUCT DAADWERKELIJK 
UIT DUURZAAM BEHEERD BOS KOMT?
Een voorbeeld:
Het hout dat wordt geoogst in het bos 
komt terecht bij houtverwerkende  
bedrijven als zagerijen, meubelmakers,
bouwbedrijven, papierfabrieken en 
drukkerijen en uiteindelijk bij de  
consument. Om de herkomst uit duur-
zaam beheerd bos te garanderen moe-
ten al deze schakels in de handelsketen 
een PEFC Chain of Custody certificaat 
in hun bezit hebben. Een klant hoeft 
alleen maar te controleren of zijn leve-
rancier een PEFC certificaat heeft en of 

het product op het leveringsdocument 
gekenmerkt is met de PEFC claim,  
bijvoorbeeld ‘85% PEFC Gecertificeerd’. 

PEFC certificering van bosbeheer  
en van bedrijven in de handelsketen 
is een belangrijk onderdeel van duurza-
me ontwikkeling. Zo kunnen producten 
uit duurzaam beheerd bos herkenbaar 
op de markt worden gebracht. Door 
te vragen naar PEFC gecertificeerde 
producten stimuleert u boseigenaren 
om hun bos duurzaam te beheren.



12

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Door als opdrachtgever te kiezen  
voor PEFC gecertificeerde producten 
wordt duurzaam bosbeheer onderdeel 
van uw maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Door bij uw inkoop  
van papier en houtproducten te vragen 
naar PEFC gecertificeerd materiaal 
stimuleert u boseigenaren om hun  
bos duurzaam te beheren. 
Nu al beheren zo’n 1.000.000 bos- 
eigenaren vele hectaren bos volgens
de duurzame eisen van het PEFC 
keurmerk en zijn er meer dan 16.000 
bedrijven in de handelsketen PEFC 
gecertificeerd.

Wilt u meteen van start gaan en uw 
ambitie om duurzaam te ondernemen 
communiceren? PEFC heeft als hand-
reiking een algemene beleidsverklaring 
gemaakt waarmee u kunt aangeven  
dat u duurzaam bosbeheer steunt.  
De beleidsverklaring kunt u downloa-
den op www.pefcnederland.nl/beleids-
verklaring. U kunt de verklaring in uw 
eigen huisstijl opmaken en gebruiken in 
uw interne en externe communicatie. 
Wij zouden het waarderen als u ons de 
ondertekende beleidsverklaring wilt 
toesturen. Wilt u eerst nog meer infor-
matie? Neem dan contact met ons op.



PEFC Nederland
Postbus 186 
3990 DD Houten
Tel 030 693 0040 
Fax 030 692 5045
 info@pefcnederland.nl 
 www.pefcnederland.nl

PEFC. Het keurmerk 
voor duurzaam bosbeheer.

Waarom Duurzaam Bosbeheer?
Voor onze kinderen en kleinkinderen. 
De toekomstige generaties.
Daarom!
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