
PEFC is het snelst groeiende 
keurmerk voor duurzaam bosbeheer

Meer dan 325 
miljoen hectare 
gecertificeerd 
bosoppervlak.

gecertificeerde bosoppervlak

Meer dan

Wereldwijd beheren meer dan

hun bos volgens de eisen
van het PEFC-keurmerk

300.000.000 ha

Zo’n

20.000 bedrijven

1.000.000
boseigenaren

in ruim 70 landen hebben het PEFC 
handelsketencertificaat, PEFC Chain of 

Custody, en verwerken het gecertificeerde 
hout in producten en (bouw)projecten
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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.

SAMEN KUNNEN 
WE HET VERSCHIL 
MAKEN

© PEFC Nederland 2021. Gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier 
door een PEFC Chain of Custody gecertificeerde drukker 

Samen voor
onze bossen
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https://www.facebook.com/PEFCnederland
https://twitter.com/PEFC_NL
https://www.youtube.com/channel/UCdnzvv1dK-llBAzvSwCTW8Q
https://www.linkedin.com/company/pefc-nederland
https://www.instagram.com/pefckeurmerk/
mailto:info@pefc.nl
http://pefc.nl


HET PEFC-KEURMERK GARANDEERT:

Handhaving en verbetering biodiversiteit

Bescherming van ecologisch waardevolle 
gebieden

Voorkomen van ontbossing

Verbod op genetisch gemodificeerde 
organismen

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

Het PEFC logo of label op 
producten garandeert klanten, 
B-t-B eindgebruikers en 
consumenten, dat deze afkomstig 
zijn uit duurzaam beheerde bossen.

PEFC is hét 
keurmerk voor 
duurzaam bosbeheer

PEFC is een internationale niet-

gouvernementele 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. 

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).
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