KEUZE TE OVER
Het aanbod PEFC-gecertificeerde papier- en kartonkwaliteiten voor verpakkingen
is groot evenals transportverpakkingen als omverpakkingen, pallets en kisten.
Ook heeft een overgrote meerderheid van producenten een PEFC Chain of Custody
certificaat waarmee zij de duurzame herkomst daarvan aantoonbaar maken aan
klant en consument. Alle PEFC-gecertificeerde bedrijven kun je vinden in de
publieke database van PEFC: www.pefcnederland.nl/certificaten-database.
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.

PEFC HOUT, PAPIER EN KARTON: JOUW DUURZAME BIJDRAGE
Door met PEFC-gecertificeerd hout, papier en karton te werken voor verpakkingen
draag je bij aan instandhouding van het bos zodat ook toekomstige generaties hout,
papier en karton kunnen blijven gebruiken.

Wereldwijd beheren meer
dan 1.000.000 boseigenaren
ruim 300 miljoen hectare
bos volgens de eisen van het
PEFC-keurmerk. Daarnaast
bezitten >20.000 bedrijven
in de handelsketen na
het bos het PEFC Chain
of Custody certificaat. Zij
leveren hout, papier en/
of karton met het PEFCkeurmerk.

KIES PEFC
Door PEFC-gecertificeerd hout, papier
en karton te specificeren, te kopen
en te verwerken bescherm ook jij de
bossen wereldwijd.
Jij ook
bedankt!

Recycling van hout, papier
en karton verlengt het CO2
opslageffect en draagt bij
aan zorgvuldig gebruik van
de grondstof hout.
Gerecycled hout, papier en
karton kan daarom het PEFC
Gerecycled label meekrijgen.

“Het is een fijn idee dat je met je
materiaalkeuze kunt helpen
het bos te behouden”
- Wouter Wigman,
verpakkingsontwerper Remmert Dekker
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PEFC: MET ZORG
VOOR ONS BOS ÉN
JE VERPAKKING

PEFC: NATUURLIJK EN
DUURZAAM VERPAKKEN
Consumenten vinden dat overheden en bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om
maatschappelijke veranderingen. Ook bij het verduurzamen van de verpakkingsketen.

PEFC: NATÚÚRLIJK - REDENEN DIE HOUT SNIJDEN
Hout en papier gebruiken we iedere dag en dat lijkt vanzelfsprekend. Als
we bossen echter niet duurzaam beheren wordt het gebruik van hout en
houtproducten als papier en karton voor de volgende generaties veel minder
vanzelfsprekend. Ook verdwijnen dan plant- en diersoorten en zetten we letterlijk
de bijl aan de longen van de aarde. Bomen nemen namelijk CO2 op en geven
zuurstof terug aan de atmosfeer, de opgenomen koolstof blijft opgeslagen in het
product, de verpakking. Hout-, papier- en kartonproducten zijn dus goed voor het
klimaat, mits deze afkomstig zijn uit PEFC-gecertificeerd bos.

Door met PEFC-gecertificeerd materialen te werken draag jij ook bij aan

NATUURLIJK VERTROUWEN
Verpakkingen beschermen, bundelen, zorgen voor houdbaarheid en geven
informatie aan de consument over het innovatieve en duurzame karakter van een
product en een bedrijf.

Ruim 80% van alle
consumenten wil graag
dat een keurmerk, zoals
PEFC, op het product wordt
vermeld.

Consumenten vinden meer en meer dat het transparant maken van de duurzame
herkomst van een productverpakking onderdeel is van de merkwaarde van een
bedrijf. Eén van de eenvoudigste manieren om aan klanten te communiceren dat
de verpakking duurzaam is, is door bij een PEFC-gecertificeerde leverancier in te
kopen en het PEFC logo of label te plaatsen op de verpakking. Keurmerken als
PEFC™ geven de consument namelijk vertrouwen in het 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 als PEFC op de verpakking tijdens het boodschappen doen, een
positief verschil maakt voor de bossen op de aarde.

voorkoming van ontbossing
handhaving en verbetering van de biodiversiteit
bescherming van ecologisch waardevolle gebieden
bescherming van de rechten en het welzijn van arbeiders in het bos en in
de handelsketen
inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale bevolking
tegengaan van de klimaatverandering

Het PEFC™ keurmerk is
opgericht om wereldwijd
duurzaam bosbeheer te
stimuleren bij boseigenaren,
zo ook het inzetten van
duurzaam hout(producten)
in de handelsketen door
bedrijven en het gebruik
ervan door de consument.
In PEFC-gecertificeerd
bos zorgt de boseigenaar
ervoor dat wat geoogst
wordt ook weer bijgroeit.
Daardoor wordt er continu
CO2 opgenomen door de
bomen en hebben PEFCgecertificeerde bossen een
positieve impact op het
klimaat.

Door PEFC-gecertificeerd hout, papier en karton voor verpakkingen in te kopen
wordt duurzaam bosbeheer onderdeel van jouw maatschappelijk verantwoord
ondernemen en met een verhoogde vraag uit de markt stimuleer je andere
boseigenaren om ook hun bos duurzaam te beheren.

PEFC: NATUURLIJK DE KEUZE VAN OPDRACHTGEVERS
De overheid is verplicht duurzaamheidseisen te stellen aan leveranciers, het
bedrijfsleven doet dit in toenemende mate ook. De Nederlandse overheid en de
Europese Unie hebben hiervoor een duurzaam inkoopbeleid.
Internationale organisaties als het Consumer Goods Forum, Banking Environment
Initiative, de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties en
de World Business Council for Sustainable Development Forest Solution Group
hebben verklaard duurzaam bosbeheer leidend te maken en het gebruik van hout,
papier en karton met een keurmerk als PEFC te promoten.

PEFC wordt o.a. erkend als bewijs voor duurzaam 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.
Bedrijven kunnen het PEFC-certificaat ook als middel gebruiken bij het voldoen aan
de EU-houtverordening (EUTR).

PEFC is het enige bosbeheer
keurmerk ter wereld dat
de sociale arbeidsnormen
van de International
Labour Organization, ILO in
bosbeheer verplicht stelt.
PEFC is het eerste bosbeheer
keurmerk dat sociale eisen
stelt aan bedrijven in de
handelsketen.

