
Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer
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Kokermolen 11B
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T 030 693 00 40
info@pefcnederland.nl
www.pefcnederland.nl

De overheid en in toenemende mate bedrijven, stellen 
duurzaamheidseisen aan leveranciers. Niet voor niks heb-
ben o.a. de Nederlandse Overheid en de Europese Unie 
een duurzaam inkoopbeleid.

Internationale organisaties als het Consumer Goods 
Forum, Banking Environment Initiative en de World 
Business Council for Sustainable Development Forest 
Solution Group hebben verklaard duurzaam bosbeheer 
mainstream te willen maken en het gebruik van hout, 
papier en karton met een keurmerk zoals PEFC 
te promoten.  

 

PEFC wordt onder andere erkend als bewijs voor 
duurzaam bosbeheer door:
• De Europese Unie: PEFC is opgenomen in de Green  
 Public Procurement criteria.
• De Nederlandse Overheid: PEFC is opgenomen in  
 het Duurzaam Inkoop Beleid van de Rijksoverheid.
• EU-Ecolabel: PEFC is opgenomen in de criteria van  
 het EU-Ecolabel.

Door PEFC-gecertificeerd hout, papier en karton voor 
(om)verpakkingen in te kopen wordt duurzaam bosbeheer 
onderdeel van uw maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Ook stimuleert u boseigenaren om hun bos 
duurzaam te beheren.

 

Keuze te over
Het aanbod PEFC-gecertificeerd papier- en karton-
kwaliteiten voor (om)verpakkingen is groot. De overgrote 
meerderheid van papier- en kartonproducenten heeft 
een PEFC Chain of Custody certificaat waarmee zij de 
duurzame herkomst transparant kunnen maken aan 
klant en consument.
Alle PEFC-gecertificeerde bedrijven kunt u vinden in de
publieke database van PEFC: pefcnederland.nl/
certificaten-database 

Door met PEFC-gecertifi ceerd hout, papier  
en karton te werken draagt u bij aan:
• instandhouding van het bos, zodat ook toekomstige 
 generaties hout, papier en karton kunnen blijven 
 gebruiken;
• behoud van het leefgebied van planten en dieren;
• bescherming van rechten van bosarbeiders en lokale  
 bevolking.

Het PEFC-keurmerk geeft de garantie dat hout, 
papier en karton afkomstig zijn uit duurzaam beheerd 
bos, waarbij evenveel aandacht is voor economische, 
ecologische en sociale aspecten in het bosbeheer en 
de verpakkingsketen.
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:Weetje
zorgvuldig gebruik van de grondstof hout. 

Recycling van hout, papier en karton verlengt het koolstofopslageffect en draagt bij aan 

Gerecycled hout, papier en karton kan daarom het PEFC Gerecycled label meekrijgen
Weetje dan 1.000.000 boseigena-

Wereldwijd beheren meer 

ren ruim 270 miljoen hectare bos volgens 
de eisen van het PEFC-keurmerk. Daar-

naast bezitten ruim 17.750 bedrijven in 
de handelsketen na het bos het PEFC Chain 
of Custody certificaat en leveren hout, 
papier of karton met het PEFC-keurmerk.

PEFC: natuurlijke keuze
van opdrachtgevers 

PEFC hout, papier en karton
uw duurzame bijdrage

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT



Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke
rol spelen als het gaat om maatschappelijke 
veranderingen. Zo ook in het verduurzamen van 
de verpakkingsketen. 

Natuurlijk vertrouwen
Naast informeren, beschermen, bundelen en zorgen voor 
houdbaarheid, geven verpakkingen aan de consument 
signalen af over het innovatieve en duurzame karakter 
van een bedrijf of merk. 
Het transparant maken van de duurzame herkomst van 
een (om)verpakking vinden consumenten meer en meer 
een onderdeel van de merkwaarde van een bedrijf. 
Een keurmerk als PEFC geeft de consument vertrouwen 
in het maatschappelijk verantwoord ondernemen van een 
bedrijf. 

Keurmerk maakt het verschil
60% van 13.000 ondervraagden is het erover eens dat 
hun keuze voor een product met een keurmerk, zoals 
PEFC, op de verpakking tijdens het boodschappen doen, 
een positief verschil maakt voor de bossen op de aarde. 

Bron: GfK onderzoek in opdracht van PEFC in 13 landen onder 13.000 

consumenten. Meer info: http://bit.ly/GfKresearch 

Redenen die hout snijden
Omdat we hout, papier en karton iedere dag gebruiken 
lijkt dat heel vanzelfsprekend en staan we er niet bij stil. 
Echter als we bossen niet duurzaam beheren wordt het  
gebruik van hout en houtproducten als papier en karton
voor de volgende generaties veel minder vanzelfsprekend. 
Ook verdwijnen dan dier- en plantensoorten en zetten 
we letterlijk de bijl aan de longen van de aarde. 

Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug 
aan de atmosfeer, terwijl de opgenomen koolstof opge-
slagen blijft in het product, de (om)verpakking, totdat het 
ná recycling uiteindelijk wordt verbrand. Hout-, papier- en 
kartonproducten zijn dus goed voor het klimaat, mits deze 
afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos. Pas dan is de 
hernieuwbaarheid verzekerd.

 
Een duurzame verpakkingsketen begint bij duurzaam 
bosbeheer. Bij duurzaam bosbeheer gaat het om econo-
mische, ecologische en sociale aspecten. De boseigenaar 
moet met alle aspecten rekening houden. 

Het PEFC-keurmerk garandeert:
• handhaving en verbetering van de biodiversiteit;
• bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
• in stand houden van het bos, dus voorkoming van 
 ontbossing;
• verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en
 genetisch gemodifi ceerde organismen;
• bescherming van de rechten en het welzijn van 
 arbeiders in het bos en in de handelsketen
• inachtneming van de rechten van (inheemse) 
 lokale bevolking;
• inspraak van de plaatselijke bevolking en belang-
 hebbenden. 

Door te kiezen voor PEFC-gecertifi ceerde producten 
wordt duurzaam bosbeheer onderdeel van uw maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Koopt u PEFC-gecertifi -

ceerd hout, papier en karton voor (om)verpakkingen dan 
stimuleert ook u boseigenaren om hun bos duurzaam te 
beheren.

CO2
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Weetje
Ruim 80% van alle consumenten wil 

graag dat een keurmerk, zoals PEFC, op 
het product wordt vermeld. 

Natuurlijk en
duurzaam verpakken 

PEFC natúúrlijk PEFC geeft u garantie

Weetje 
PEFC™ is opgericht om duurzaam bosbeheer 

wereldwijd te stimuleren bij boseigenaren en 
het gebruik van duurzaam hout(producten) 
in de handelsketen na het bos te bevorderen. 
In een PEFC-gecertificeerd bos zorgt de bos-
eigenaar ervoor dat wat geoogst wordt ook 
weer bijgroeit. Daardoor wordt er continu 

 CO2 opgenomen door de bomen en hebben 
PEFC-gecertificeerde bossen een positieve 

impact op het klimaat.

Weetje 
de sociale arbeidsnormen van de ILO (Internatio-
nal Labour Organization) in bosbeheer verplicht stelt.
• PEFC is het eerste bosbeheerkeurmerk dat sociale 
eisen stelt aan de houtverwerkende bedrijven in 

de handelsketen. 



Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke
rol spelen als het gaat om maatschappelijke 
veranderingen. Zo ook in het verduurzamen van 
de verpakkingsketen. 

Natuurlijk vertrouwen
Naast informeren, beschermen, bundelen en zorgen voor 
houdbaarheid, geven verpakkingen aan de consument 
signalen af over het innovatieve en duurzame karakter 
van een bedrijf of merk. 
Het transparant maken van de duurzame herkomst van 
een (om)verpakking vinden consumenten meer en meer 
een onderdeel van de merkwaarde van een bedrijf. 
Een keurmerk als PEFC geeft de consument vertrouwen 
in het maatschappelijk verantwoord ondernemen van een 
bedrijf. 

Keurmerk maakt het verschil
60% van 13.000 ondervraagden is het erover eens dat 
hun keuze voor een product met een keurmerk, zoals 
PEFC, op de verpakking tijdens het boodschappen doen, 
een positief verschil maakt voor de bossen op de aarde. 

Bron: GfK onderzoek in opdracht van PEFC in 13 landen onder 13.000 

consumenten. Meer info: http://bit.ly/GfKresearch 

Redenen die hout snijden
Omdat we hout, papier en karton iedere dag gebruiken 
lijkt dat heel vanzelfsprekend en staan we er niet bij stil. 
Echter als we bossen niet duurzaam beheren wordt het  
gebruik van hout en houtproducten als papier en karton
voor de volgende generaties veel minder vanzelfsprekend. 
Ook verdwijnen dan dier- en plantensoorten en zetten 
we letterlijk de bijl aan de longen van de aarde. 

Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug 
aan de atmosfeer, terwijl de opgenomen koolstof opge-
slagen blijft in het product, de (om)verpakking, totdat het 
ná recycling uiteindelijk wordt verbrand. Hout-, papier- en 
kartonproducten zijn dus goed voor het klimaat, mits deze 
afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos. Pas dan is de 
hernieuwbaarheid verzekerd.

 
Een duurzame verpakkingsketen begint bij duurzaam 
bosbeheer. Bij duurzaam bosbeheer gaat het om econo-
mische, ecologische en sociale aspecten. De boseigenaar 
moet met alle aspecten rekening houden. 

Het PEFC-keurmerk garandeert:
• handhaving en verbetering van de biodiversiteit;
• bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
• in stand houden van het bos, dus voorkoming van 
 ontbossing;
• verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en
 genetisch gemodifi ceerde organismen;
• bescherming van de rechten en het welzijn van 
 arbeiders in het bos en in de handelsketen
• inachtneming van de rechten van (inheemse) 
 lokale bevolking;
• inspraak van de plaatselijke bevolking en belang-
 hebbenden. 

Door te kiezen voor PEFC-gecertifi ceerde producten 
wordt duurzaam bosbeheer onderdeel van uw maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Koopt u PEFC-gecertifi -

ceerd hout, papier en karton voor (om)verpakkingen dan 
stimuleert ook u boseigenaren om hun bos duurzaam te 
beheren.
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PEFC Nederland
Kokermolen 11B
3994 DG Houten

T 030 693 00 40
info@pefcnederland.nl
www.pefcnederland.nl

De overheid en in toenemende mate bedrijven, stellen 
duurzaamheidseisen aan leveranciers. Niet voor niks heb-
ben o.a. de Nederlandse Overheid en de Europese Unie 
een duurzaam inkoopbeleid.

Internationale organisaties als het Consumer Goods 
Forum, Banking Environment Initiative en de World 
Business Council for Sustainable Development Forest 
Solution Group hebben verklaard duurzaam bosbeheer 
mainstream te willen maken en het gebruik van hout, 
papier en karton met een keurmerk zoals PEFC 
te promoten.  

 

PEFC wordt onder andere erkend als bewijs voor 
duurzaam bosbeheer door:
• De Europese Unie: PEFC is opgenomen in de Green  
 Public Procurement criteria.
• De Nederlandse Overheid: PEFC is opgenomen in  
 het Duurzaam Inkoop Beleid van de Rijksoverheid.
• EU-Ecolabel: PEFC is opgenomen in de criteria van  
 het EU-Ecolabel.

Door PEFC-gecertificeerd hout, papier en karton voor 
(om)verpakkingen in te kopen wordt duurzaam bosbeheer 
onderdeel van uw maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Ook stimuleert u boseigenaren om hun bos 
duurzaam te beheren.

 

Keuze te over
Het aanbod PEFC-gecertificeerd papier- en karton-
kwaliteiten voor (om)verpakkingen is groot. De overgrote 
meerderheid van papier- en kartonproducenten heeft 
een PEFC Chain of Custody certificaat waarmee zij de 
duurzame herkomst transparant kunnen maken aan 
klant en consument.
Alle PEFC-gecertificeerde bedrijven kunt u vinden in de
publieke database van PEFC: pefcnederland.nl/
certificaten-database 

Door met PEFC-gecertifi ceerd hout, papier  
en karton te werken draagt u bij aan:
• instandhouding van het bos, zodat ook toekomstige 
 generaties hout, papier en karton kunnen blijven 
 gebruiken;
• behoud van het leefgebied van planten en dieren;
• bescherming van rechten van bosarbeiders en lokale  
 bevolking.

Het PEFC-keurmerk geeft de garantie dat hout, 
papier en karton afkomstig zijn uit duurzaam beheerd 
bos, waarbij evenveel aandacht is voor economische, 
ecologische en sociale aspecten in het bosbeheer en 
de verpakkingsketen.
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:Weetje
zorgvuldig gebruik van de grondstof hout. 

Recycling van hout, papier en karton verlengt het koolstofopslageffect en draagt bij aan 

Gerecycled hout, papier en karton kan daarom het PEFC Gerecycled label meekrijgen
Weetje dan 1.000.000 boseigena-

Wereldwijd beheren meer 

ren ruim 270 miljoen hectare bos volgens 
de eisen van het PEFC-keurmerk. Daar-

naast bezitten ruim 17.750 bedrijven in 
de handelsketen na het bos het PEFC Chain 
of Custody certificaat en leveren hout, 
papier of karton met het PEFC-keurmerk.

PEFC: natuurlijke keuze
van opdrachtgevers 

PEFC hout, papier en karton
uw duurzame bijdrage

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT



Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer
©

 P
E

FC
 N

ed
er

la
nd

 0
3

/2
01

6.
 G

ed
ru

kt
 o

p 
P

E
FC

-g
ec

er
ti

fi
ce

er
d 

pa
pi

er
 d

oo
r 

ee
n 

P
E

FC
 C

ha
in

 o
f 

C
us

to
dy

 g
ec

er
ti

fi
ce

er
de

 d
ru

kk
er

.

PEFC Nederland
Kokermolen 11B
3994 DG Houten

T 030 693 00 40
info@pefcnederland.nl
www.pefcnederland.nl

De overheid en in toenemende mate bedrijven, stellen 
duurzaamheidseisen aan leveranciers. Niet voor niks heb-
ben o.a. de Nederlandse Overheid en de Europese Unie 
een duurzaam inkoopbeleid.

Internationale organisaties als het Consumer Goods 
Forum, Banking Environment Initiative en de World 
Business Council for Sustainable Development Forest 
Solution Group hebben verklaard duurzaam bosbeheer 
mainstream te willen maken en het gebruik van hout, 
papier en karton met een keurmerk zoals PEFC 
te promoten.  

 

PEFC wordt onder andere erkend als bewijs voor 
duurzaam bosbeheer door:
• De Europese Unie: PEFC is opgenomen in de Green  
 Public Procurement criteria.
• De Nederlandse Overheid: PEFC is opgenomen in  
 het Duurzaam Inkoop Beleid van de Rijksoverheid.
• EU-Ecolabel: PEFC is opgenomen in de criteria van  
 het EU-Ecolabel.

Door PEFC-gecertificeerd hout, papier en karton voor 
(om)verpakkingen in te kopen wordt duurzaam bosbeheer 
onderdeel van uw maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Ook stimuleert u boseigenaren om hun bos 
duurzaam te beheren.

 

Keuze te over
Het aanbod PEFC-gecertificeerd papier- en karton-
kwaliteiten voor (om)verpakkingen is groot. De overgrote 
meerderheid van papier- en kartonproducenten heeft 
een PEFC Chain of Custody certificaat waarmee zij de 
duurzame herkomst transparant kunnen maken aan 
klant en consument.
Alle PEFC-gecertificeerde bedrijven kunt u vinden in de
publieke database van PEFC: pefcnederland.nl/
certificaten-database 

Door met PEFC-gecertifi ceerd hout, papier  
en karton te werken draagt u bij aan:
• instandhouding van het bos, zodat ook toekomstige 
 generaties hout, papier en karton kunnen blijven 
 gebruiken;
• behoud van het leefgebied van planten en dieren;
• bescherming van rechten van bosarbeiders en lokale  
 bevolking.

Het PEFC-keurmerk geeft de garantie dat hout, 
papier en karton afkomstig zijn uit duurzaam beheerd 
bos, waarbij evenveel aandacht is voor economische, 
ecologische en sociale aspecten in het bosbeheer en 
de verpakkingsketen.
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