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PEFC  
Programme for the Endorsement of Forest Certification  
 
Het doel van het internationale PEFC keurmerk is het stimuleren van  
duurzaam bosbeheer en het gebruik van het hout uit deze bossen.  
PEFC is een wereldwijde organisatie met nationale leden op alle 
werelddelen, momenteel (december 2021) heeft PEFC nationale 
leden in meer dan 55 landen. PEFC: samen voor onze bossen. 
 
PEFC is in 1999 opgericht door organisaties uit elf verschillende 
landen die een brede belangstelling vertegenwoordigen voor het 
promoten van duurzaam bosbeheer, met name bij boseigenaren met 
klein grondbezit. Inmiddels is PEFC uitgegroeid tot het grootste 
boscertificeringsysteem wereldwijd waarbij zo’n 1 miljoen 
boseigenaren zijn aangesloten. Driekwart (75%) van alle 
gecertificeerde bossen wereldwijd is PEFC-gecertificeerd, dit is meer 
dan 330 miljoen hectare bos verspreid over alle continenten.  
 
Duurzaam bosbeheer geeft garantie 
Duurzaam bosbeheer is bossen zo te gebruiken dat de biodiversiteit, productiviteit, 
regeneratiecapaciteit, vitaliteit en het potentieel van bossen nu en in de toekomst behouden 
blijven zodat de bossen ecologische, economische en sociale functies blijven vervullen en er 
geen schade veroorzaakt wordt aan  ecosystemen.  
Boscertificering is het instrument om dit te bewijzen. Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op 
sociale, ecologische en economische belangen – de drie pijlers van duurzaamheid. Deze pijlers 
kunnen we niet scheiden. Als één pijler ontbreekt kunnen we onze bossen niet beschermen, 
kunnen planten, dieren en mensen die afhankelijk zijn van bos niet gedijen, zal illegale houtkap 
blijven bestaan en zullen ontwikkelingskansen niet worden benut. 
Het gecertificeerde hout uit de PEFC-gecertificeerde bossen geeft aantoonbaar de garantie dat 
bossen blijven bestaan en dat de grondstof hernieuwbaar is. PEFC-gecertificeerde 
boseigenaren zijn namelijk verplicht om oogst en bijgroei in balans te houden en zo het bos te 
behouden of uit te breiden. Zo kunnen bossen essentiële ecosysteemdiensten als schone lucht 
en water, en het materiaal hout blijven leveren. Bovendien verhogen zij de CO2 opslag om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
 
De handelsketen 
Om als bedrijf aan te kunnen tonen dat de producten die jij in- en verkoopt uit een PEFC-
gecertificeerd beheerd bos komen, biedt PEFC certificering van de handelsketen aan. Zo 
kunnen materialen van hout vanaf het bos tot aan de eindproducten gevolgd worden, of het nu 
gaat om hout in de bouw of transportpallets. Dit wordt Chain of Custody-certificering genoemd. 
Het PEFC Chain of Custody-certificaat betekent voor bedrijven dat zij aan de duurzame 
verwachting van hun klanten kunnen voldoen. Het levert hen een concurrentievoordeel op en 
geeft hun klanten de garantie dat het bedrijf duurzame producten levert. Tevens kunnen 
bedrijven het certificaat als middel gebruiken om aan de EU-houtverordening, de EUTR, te 
voldoen. Alle gecertificeerde bedrijven, ook de Nederlandse, zijn in de internationale database te  
vinden: pefc.nl/database. 
 
PEFC labels 
De labels leggen uit waar PEFC voor staat: voor duurzaam bosbeheer! 
Naast het logo bestaan de volgende versies van het on-product PEFC label. Dit zijn labels die 
aan klanten, consumenten, een duidelijk boodschap geven dat het product van duurzame 
oorsprong is. 

 

https://www.pefc.org/about-pefc/membership/national-members
https://www.pefc.org/find-certified
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A. PEFC-gecertificeerd: ten minste 70% van het gebruikte hout/papier komt uit PEFC-

gecertificeerd bos of is gerecycled materiaal. Dit kan vanaf minimaal 70% gecertificeerd 

materiaal of minimaal 70% tot maximaal 99,9% gerecycled materiaal. Het werkelijke 

percentage PEFC-gecertificeerd of gerecycled materiaal kan optioneel worden vermeld.  

B. Als het materiaal 100% PEFC-gecertificeerd. 

C. PEFC-gerecycled: voor producten die uitsluitend 100% gerecyclede materialen 

bevatten. 

Gepersonaliseerde tekst is ook mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Deze tafel is 75% PEFC-gecertificeerd’ 
(A), ‘Deze tafel komt uit PEFC-bossen’ (B) of ‘Deze tafel komt uit gerecyclede bronnen’ (C). 

 
Daarnaast is er het promotioneel label (off-product): Met het gebruik 
van het promotionele “off-product” label kunnen zowel gecertificeerde 
als niet gecertificeerde ondernemingen, (branche)organisaties, 
overheden, verenigingen en anderen hun steun aan PEFC en 
duurzaam beheerde bossen uitdragen. 
 
Hoe komt duurzaam bosbeheer tot stand in een land? 
PEFC betrekt in elk land de mensen bij duurzaam bosbeheer. PEFC 
respecteert en erkent namelijk dat er per land verschillen zijn ten 
aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. 
Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam 
bosbeheer. Daarom werkt PEFC ‘bottom-up’. Dat betekent dat 
verschillende belangengroepen in een land samen de criteria en eisen 

voor duurzaam bosbeheer ontwikkelen die aansluiten op de lokale omstandigheden. De inhoud 
van de schema’s moeten voldoen aan de eisen, de internationale erkende Sustainability 
Benchmark, van PEFC en er moeten publieke consultatie rondes gehouden worden.  
Additioneel: om te garanderen dat aan alle voorwaarden van PEFC is voldaan, wordt het 
nationale schema getoetst door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of 
het schema voldoet en of het op een manier tot stand is gekomen waarbij alle betrokkenen 
hebben kunnen participeren. Dan volgt er nog een internationale publieke consultatie voor het 
nationale schema. Nadat het schema al deze toetsingen heeft doorstaan wordt het schema 
voorgelegd aan de PEFC International General Assembly (algemene leden vergadering) voor 
“endorsement” (goedkeuring en erkenning). 
Na goedkeuring kan een boseigenaar in dat land het PEFC-certificaat voor duurzaam bosbeheer 
behalen volgens het bij dat land passende schema. 
Om de standaard actueel te houden vindt er elke vijf jaar een evaluatie plaats om te kijken of er 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen zijn. Als dat zo is wordt een 
herzieningsproces gestart waarbij de bovenstaande procedure weer gevolgd dient te worden. 
 
Wederzijdse erkenning 
Door de wederzijdse erkenning van de nationale boscertificeringsystemen behoren ook 
organisaties met een andere naam tot PEFC*. Alle nationale organisaties zijn hier te vinden op 
de website van PEFC International. Hout dat is gecertificeerd volgens deze systemen mag 
worden verkocht met het PEFC keurmerk. Ook in Nederland is PEFC-gecertificeerd bos 
aanwezig.  
 
Meer informatie 
PEFC Nederland: t 030 693 00 40 pefc.nl/ondernemer  
 
* South African Forestry Assurance (Afrika), American Tree Farm System (ATFS, Amerika), Sustainable Forestry Initiative (SFI - Amerika), Responsible Wood 
(Australië), Brazilian Forest Certification Programme (CERFLOR - Brazilië), PAFC (Congo, Gabon, Kameroen – Afrika), Sustainable Green Ecosystem Council 
(SGEC - Japan), Malaysian Timber Certification Council (MTCC - Maleisië), Republican Association of Forest Certification System (Wit-Rusland). 
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https://pefc.org/discover-pefc/our-pefc-members/national-members
http://www.pefc.nl/

