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KIES PEFC
Door PEFC-gecertificeerd hout,
papier en karton te specificeren,
te kopen en te verwerken
bescherm ook jij
de bossen wereldwijd.
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SAMEN KUNNEN
WE HET VERSCHIL
MAKEN

HET PEFC-KEURMERK GARANDEERT:

PEFC is hét
keurmerk voor
duurzaam bosbeheer
PEFC is een internationale nietgouvernementele organisatie die
zich inzet om duurzaam bosbeheer
wereldwijd te bevorderen door
certificering van bosbeheer en
de verwerkende bedrijven in de
handelsketen. De controle, certificering,
wordt gedaan door onafhankelijke
certificerende instellingen.

Voorkomen van ontbossing
Handhaving en verbetering biodiversiteit
Bescherming van ecologisch waardevolle
gebieden
Bescherming van de rechten en het
welzijn van arbeiders in het bos en
de handelsketen
Inachtneming van de rechten van
(inheemse) lokale bevolking
Plaatselijke werkgelegenheid
Tegengaan van klimaatverandering
Het PEFC™ logo of label op
producten garandeert klanten,
B-t-B eindgebruikers en
consumenten, dat deze
afkomstig zijn uit duurzaam
beheerde bossen.

PEFC WORDT WERELDWIJD ERKEND
DOOR OVERHEDEN EN ORGANISATIES
ALS BEWIJS VOOR DUURZAAM
BOSBEHEER
O.a. door de Nederlandse Overheid,
de BREEAM NL, de STABU, de RAW
van CROW, DUBOkeur® van NIBE, de
Europese Unie, EU Ecolabel, Green Key,
het Consumer Goods Forum, de Food
and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) en de World Business
Council for Sustainable Development.
Het PEFC-certificaat kan ook als middel
gebruikt worden bij het voldoen aan
de EU-houtverordening (EUTR).

