
KIES PEFC
Redenen die 
hout snijden



Hout kom je 
overal tegen
Hout is een multifunctionele grondstof die onmisbaar is voor de 

samenleving. Je kunt er namelijk zeer veel uiteenlopende producten van 

maken. Denk aan vloeren, balken, kozijnen, meubels voor in huis of in de 

tuin, A4 papier voor je printer, maar ook karton voor verpakkingen in de 

retail en brandstof en bio-chemicaliën. Zo kunnen we deze hele pagina 

vullen met producten gemaakt van hout die je regelmatig gebruikt. Zonder 

deze grondstof zou onze samenleving tot stilstand komen.

Hout is een natuurlijke, degelijke grondstof met unieke eigenschappen. 

Juist daarom pleiten milieuwetenschappers om hout meer te gebruiken, 

bijvoorbeeld in de bouw. 

Hout is ook grondstof voor 
producten die je niet zo snel 
met hout zou associëren. Zoals 
lipstick, donuts en zelfs kleding. 
Andere grondstoffen uit het 
bos tref je bijvoorbeeld aan in 
medicijnen, tandpasta en yoghurt.

Onze visie is ‘een wereld waarin 
mensen bossen duurzaam 
beheren’. Alleen zo kunnen we 
de bossen behouden.

PEFC. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer



Hout; het 
belangrijkste 
bouwmateriaal
PRODUCENT: MOEDER NATUUR
Bomen kunnen worden geplant, maar de meeste bomen ontstaan door 

natuurlijke uitzaaiing. Moeder Natuur regelt een beetje zon en regen en 

de grondstof hout groeit vanzelf. Hout is voor veel toepassingen in de 

bouw geschikt. Om van bomen bouwmaterialen als planken en balken te 

maken zijn slechts enkele eenvoudige bewerkingen nodig, voornamelijk 

zagen, schaven en schuren. Het maken van bijvoorbeeld houtconstructies, 

damwanden en schepen is betrekkelijk eenvoudig want hout is goed 

te bewerken en af te werken. Hout is een sterk maar relatief licht 

constructiemateriaal. Technische ontwerpers ontwikkelen steeds meer 

nieuwe toepassingen. Een compleet flatgebouw uit hout is nu al mogelijk. 

Hout is relatief licht materiaal 
met een hoge sterkte. Daarom 
is hout in veel landen het 
belangrijkste bouwmateriaal. 
Amsterdam krijgt een houten 
woontoren die 73 meter hoog 
wordt en London wellicht een 
wolkenkrabber van 300 meter en 
dit is nog maar het begin.

Het specificeren van hout met 
het PEFC-keurmerk direct bij 
de ontwerp en bestekfase 
voor gebouwen helpt om hoge 
milieuscores te behalen bij 
bijvoorbeeld BREEAM NL, GPR 
en DUBOkeur®. Dat wordt 
door de overheid ook fiscaal 
gestimuleerd. 

1 op de 5 huizen in de wereld 
is gebouwd van hout of 
bamboe.
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Daar gaat weer 
een boom...

Niets mis mee



Wereldwijd beheren 1 miljoen 
boseigenaren tezamen meer 

dan 300 miljoen hectare 
bosoppervlak volgens de strenge 

eisen en criteria van PEFC. 
Daarmee is PEFC wereldwijd 
het grootste keurmerk voor 

duurzaam bosbeheer.

“Ze zagen al die bomen om” is een regelmatig gehoorde uitspraak. Er is 

niks mis met een boom gebruiken, mits deze afkomstig is uit een duurzaam 

beheerd en PEFC-gecertificeerd bos. Bij duurzaam bosbeheer oogst je een 

stukje van het bos en zorg je ervoor dat het weer terug groeit. Zo blijft er 

altijd bos en kun je, doordat er hout bijgroeit, later opnieuw oogsten. Bij 

duurzaam beheer van bos kan dit zich blijven herhalen. Ondertussen biedt 

deze hernieuwbare bron een leefgebied voor vele planten en dieren. 

Wat wél mis is, is bos compleet verwijderen en niet laten terug groeien. 

Ontbossing gebeurt helaas nog wel op grote schaal vooral in de tropen. 

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer zijn er daarom voor oogst en behoud 

van het bosareaal strenge eisen en criteria. Zolang we maar duurzaam 

bosbeheer toepassen kunnen we over een onuitputtelijke bron van hout 

beschikken. 

PEFC stimuleert sinds 
1999 duurzaam 
bosbeheer wereldwijd.
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Duurzaam bosbeheer, 
wat is dat?

PEFC-gecertificeerde boseigenaren moeten er 

voor zorgen dat hun bosareaal met bijbehorende 

houtvoorraad behouden blijft. Zij beheren het 

verantwoord en duurzaam. Hierbij zijn drie 

aspecten van doorslaggevende betekenis:

•  Sociale aspecten  = People.

•  Ecologische aspecten  = Planet. 

•  Economische aspecten  = Profit. 

People 
Nationale wetten maar ook internationale 

conventies moeten worden nageleefd. 

Bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en de 

rechten van lokale bevolkingsgroepen en hun 

traditionele gebruiken. Mensen in de bos- en 

houtindustrie moeten onder veilige en goede 

omstandigheden hun werk kunnen doen.

Planet 
Biodiversiteit, de variatie in soorten, dient in 

stand gehouden te worden, want 80% van de 

plant- en diersoorten is afhankelijk van het bos. 

Bosgebieden zijn ook een belangrijke leverancier 

van schoon zoetwater waarvan veel mensen 

direct afhankelijk zijn. Bij duurzaam beheer 

blijft deze functie van het bos behouden. Een 

extra voordeel van blijvend bos is dat het zijn 

rol kan blijven spelen bij de stabilisatie van 

klimaatverandering. 

Profit 
Het feit dat er aan een bos geld kan worden 

verdiend is cruciaal voor het behoud ervan! 

Het meest voor de hand liggende product dat 

bossen leveren is hout dat kan worden gebruikt 

voor allerhande houtproducten, bouwprojecten 

of energie. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld niet-

houtproducten uit het bos zoals kruiden, wild, 

paddenstoelen, vruchten en noten verkocht 

worden.

PEFC vereist dat de sociale 
arbeidsnormen van de 
ILO (International Labour 
Organization) worden 
nageleefd bij het bosbeheer, 
waar ook ter wereld. 
Ook als het ILO verdrag 
niet is ondertekend door de 
lokale regering.



Achter elke boom 
staat een mens



Verlies van bosoppervlak vormt 

een regelrechte bedreiging voor 

de manier van leven en het 

levensonderhoud van grote groepen 

mensen. Met inbegrip van inheemse 

volken zijn er in totaal 1,6 miljard 

mensen wereldwijd economisch 

afhankelijk van de bossen. In een 

groot aantal zeer uiteenlopende 

beroepsgroepen wordt met 

hout gewerkt. Zonder volledig te 

willen zijn noemen we hier: (af)

bouwbedrijven, kozijnmakers, 

dakspantconstructeurs, 

houtskeletbouwers, 

tuinmeubelontwerpers, 

sluisdeurenbouwers en natuurlijk 

iedereen die met papier en karton 

werkt zoals drukkers en verpakkers. 

De lijst is haast eindeloos.

Ook in Nederland zijn tienduizenden 

mensen direct en indirect 

afhankelijk van bos voor hun 

inkomen. Daarnaast is het aantal 

mensen dat een dagje uit gaat of 

hun vakantie doorbrengt in een 

bosrijke omgeving niet te tellen. De 

recreatieve waarde van bos wordt 

steeds belangrijker in onze drukke 

samenleving. 

PEFC betrekt in elk land de 
mensen bij duurzaam bosbeheer
PEFC respecteert en erkent dat 

er per land verschillen zijn ten 

aanzien van: klimaat, wetgeving, 

ecologie, cultuur, bos en bevolking. 

Daarom werkt PEFC “bottom-up”. 

Dat betekent dat verschillende 

belangengroepen in een land 

samen de criteria en eisen voor 

duurzaam bosbeheer ontwikkelen 

Deze criteria en eisen vormen de 

nationale bosstandaard. PEFC 

keurt een bosstandaard goed als 

verschillende belangengroepen 

hebben deelgenomen aan 

het opstellen en publieke 

consultatierondes zijn gehouden. 

Vervolgens toetsen externe experts 

of de nationale criteria voldoen 

aan de internationale Duurzame 

Meetlat van PEFC. Daarna kunnen 

boseigenaren in dat land kiezen om 

hun bosbeheer te certificeren. De 

“bottom-up” benadering resulteert 

in een grote betrokkenheid van 

alle belanghebbenden. Om de 

standaard actueel te houden vindt 

er elke vijf jaar een herziening 

plaats.
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Hout is goed voor de 
gezondheid: hout in gebouwen 
heeft een positief effect op 
de kwaliteit van de lucht, 
zorgt voor beter evenwicht in 
luchtvochtigheid en een betere 
akoestiek. Studies tonen aan 
dat gebruikers van houten 
gebouwen een hoger gevoel 
van welbevinden en minder 
stress hebben.

Bossen zijn belangrijk voor het 
leveren en zuiveren van water: 
bossen leveren zo´n 75% van 
het beschikbare zoetwater in 
de wereld.



De vraag 
neemt toe 
Inkopers maar ook verkopers van hout en houtproducten worden 

bestookt met vragen over “duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen” en “is het wel gecertificeerd?”, niet alleen vanuit organisaties, 

maar ook door de consument. Veel bedrijven kopen structureel alleen 

nog maar duurzame producten en projecten of diensten in. Overheden 

hebben zelfs de plicht om duurzaam in te kopen. Ngo’s wijzen ons op 

onze verantwoordelijkheid. De maatschappelijke druk om “goed te doen” 

wordt steeds groter. Het leveren van niet-duurzame producten begint zo 

langzamerhand “not done” te worden. 

Producten voorzien van een internationaal erkend keurmerk met heldere, 

strikte regels als PEFC, is geen vraag meer maar een eis. De markt voor 

duurzaam, gecertificeerd hout en houtproducten groeit dus snel. Een 

volstrekt logische ontwikkeling door de toenemende aandacht voor onze 

planeet en het veranderende klimaat. 

Ruim 80% van de 
consumenten wil graag dat 
een keurmerk als PEFC™ 
op het product wordt 
vermeld. 

Bomen nemen CO2 op 
en geven zuurstof terug 
aan de atmosfeer. De CO2 
blijft opgeslagen in hout 
en houtproducten. Dat 
maakt houtproducten zeer 
‘klimaatvriendelijk’.

De Nederlandse overheid en de 
Europese Unie kopen alleen nog 
maar duurzaam in. Zij hebben 
het PEFC-keurmerk opgenomen 
in hun duurzame inkoopcriteria.

Inkopers kunnen duurzaam 
bosbeheer ondersteunen en 
helpen bij de bescherming 
van de gezondheid en de 
rechten van de bosarbeiders 
en bosbewoners. Zij zijn 
afhankelijk van de vraag naar 
duurzaam hout uit het bos. 

Niet voor niets hebben 
organisaties als het 
Consumer Goods Forum, het 
World Resources Institute, 
World Business Council for 
Sustainable Development en het 
Banking Environment Initiative 
zich gecommitteerd duurzaam 
bosbeheer te stimuleren en 
PEFC opgenomen in hun beleid.



Hoe help ik 
mee?
Je vraagt je af: “Ik wil ook graag 
met hout en houtproducten uit 
duurzaam beheerd bos werken, 
maar hoe kan ik nu met al de 
duurzaamheidseisen van bosbeheer 
rekening houden en hoe vertaal 
ik dit naar een logische, werkbare 
dagelijkse praktijk?” Gelukkig is het 
niet nodig dat je het wiel opnieuw 
uitvindt. Vraag aan je leverancier 
of hij PEFC Chain of Custody 
gecertificeerd is en of hij PEFC-
gecertificeerd hout(producten) 
en/of papier kan leveren. In de 
internationale publieke database 
van PEFC kun je alle bedrijven 
vinden met een PEFC certificaat. 

Vraag vervolgens aan jouw 
leverancier om op de leverings-
documenten te vermelden dat 

het hout of de houtproducten 
PEFC-gecertificeerd zijn. Door 
deze duurzaamheidsclaim op 
documenten te plaatsen wordt de 
duurzame keten niet verbroken en 
is deze te volgen vanaf het bos tot 
in het eindproduct of bouwproject.  

Het PEFC Chain of Custody 
certificaat van een bedrijf in de 
handelsketen na het bos garandeert 
dat de PEFC claim op de factuur 
of pakbon van dit bedrijf klopt. Bij 
zo’n bedrijf controleert namelijk 
een onafhankelijke certificerende 
instelling jaarlijks of het bedrijf 
hiervoor PEFC-gecertificeerd 
materiaal heeft ingekocht. Een 
klant van dit bedrijf kan er dus op 
vertrouwen dat hij gecertificeerde, 
duurzame producten inkoopt!
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“Het voldoen aan de eisen 
van de PEFC Chain of 

Custody was simpelweg 
een kleine moeite. En 
onze opdrachtgevers 

reageren zeer positief nu 
wij bouwprojecten kunnen 
opleveren met aantoonbaar 

duurzaam hout.” 
- Goossen Te Pas Bouw, onderdeel van VolkerWessels.



Voor elke boom
een boom

Zo blijft het bos een bron van grondstoffen



Even een 
certificaat halen...
Vergeet het bij 
PEFC

PEFC-certificering is zowel 
voor grote bedrijven als 
kleine (familie)bedrijven een 
goede optie om gecontroleerd 
aantoonbaar te maken dat 
er met duurzame materialen 
gewerkt wordt. Of het nu gaat 
om een bouwproject, meubels, 
A4 papier voor in de printer of 
verpakkingen. 

PEFC heeft een 8 stappenplan 
gemaakt om snel inzicht te 
geven in wat een bedrijf moet 
doen om het PEFC certificaat te 
behalen. Met een telefoontje, 
email of bezoek aan onze 
website heb je het zo in huis.

Het doel van PEFC is duurzaam 
bosbeheer wereldwijd. Hierbij 
rekening houdend met people, 
planet en profit. PEFC™ is 
het keurmerk met de breedst 
geaccepteerde milieustandaarden. 
Deze standaarden zijn gebaseerd 
op internationaal vastgestelde 
regels. Dit vertaalt zich in een 
logisch, helder maar uitgebreid 
pakket aan eisen en criteria bij 
bosbeheer en in de handelsketen.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren 
dienen in hun bosbeheerplan 
doelstellingen te hebben waarbij 
met ecologische, sociale en 
economische aspecten rekening 
wordt gehouden. In hun 
beheerplan is opgenomen welke 
maatregelen zij nemen voor het 
halen van deze doelstellingen. 
Als een boseigenaar PEFC-
gecertificeerd is, volgt elk jaar 
opnieuw een controle door een 

“Wij kiezen bewust voor PEFC, omdat PEFC het 
keurmerk is voor duurzaam bosbeheer en geheel 
aansluit bij ons MVO en duurzaamheidsbeleid.” 

- Remmert Dekker B.V.

onafhankelijke certificerende 
instelling. Na deze uitgebreide 
controle met transparante 
verslaggeving, kan een certificaat 
geldig blijven. De certificerende 
instellingen staan weer onder 
toezicht van de onafhankelijke 
accreditatieinstelling, in Nederland 
de Raad voor Accreditatie.

Bedrijven in de handelsketen na 
het bos kunnen het PEFC-keurmerk 
vermelden op en bij hun producten 
als zij het PEFC Chain of Custody 
certificaat hebben. Ook daar volgt 
dan jaarlijks een controle door 
een onafhankelijke certificerende 
instelling die onder toezicht 
staat van de onafhankelijke 
accreditatieinstelling. 

Dus ‘even’ een certificaat halen... 
vergeet het maar.
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Je afnemers vragen naar duurzaam hout en/of houtproducten. 
Zij moeten invulling geven aan beleidsbeslissingen over 
duurzaam inkopen. Laksheid op dit gebied wordt door de 
publieke opinie, bijvoorbeeld op sociale media, direct aan 
de kaak gesteld. Kortom de maatschappelijke druk is hoog. 
Producten voorzien van het PEFC-keurmerk met heldere, 
strikte, internationaal erkende certificeringsvoorschriften is de 
oplossing. Je kunt in één keer onomstotelijk antwoord geven 
op alle vragen. De PEFC claim op leveringsdocumenten en het 
PEFC logo op producten geven aan dat het product of project 
hout bevat uit PEFC-gecertificeerde bossen en vervolgens 
gemaakt is door PEFC-gecertificeerde bedrijven. Al deze 
boseigenaren en bedrijven voldoen aan de strenge eisen van 
het internationaal erkende keurmerk. 

Veel vragen en verzoeken tot uitleg zijn dankzij certificering 
in één keer beantwoord. Dit spaart tijd, zorgt direct voor de 
nodige helderheid en schept vertrouwen.
 

Hout is eindeloos 
hernieuwbaar, mits 
afkomstig uit PEFC-
gecertificeerde bossen.

Wat is nu mijn 
voordeel?



Consumenten 
vertrouwen 

keurmerken meer 
dan merken

Global Consumer Survey



Wil je meer informatie?
Bezoek onze website of neem 
contact op met het team van 
PEFC Nederland.

KIES PEFC 
Behaal het PEFC certificaat. Door PEFC-
gecertificeerd hout, papier en karton te 
specificeren, te kopen en te verwerken 
bescherm ook jij de bossen wereldwijd. 
Bedankt!

https://www.google.nl/maps/place/Kokermolen+11,+3994+Houten/@52.0289463,5.1753667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6670275be85a5:0x1d5f6f014d87e66!8m2!3d52.0289463!4d5.1775554
https://pefcnederland.nl
mailto:info@pefcnederland.nl
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