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BOSCERTIFICERING
Doe je mee? Gedeelde verantwoordelijkheid  
voor duurzaam bosbeheer. Samen voor onze 

bossen. Samen maken we het verschil!

KOLLAXO Project
Panabora, Duitsland

Wat doet PEFC met jouw deelnemersbijdrage?

   Het nationaal en internationaal faciliteren van multi-stakeholderprocessen  
ten behoeve van duurzaam bosbeheer, de kern van PEFC;

   De vraag uit de markt naar hout uit duurzaam beheerd bos stimuleren;
   Het produceren van diverse materialen voor communicatie naar 

jouw  personeel, bezoekers en klanten, waaronder: 
• een algemene brochure over PEFC (21 x 21 cm); 
• een compact informatiekaartje (5,5 x 8,5 cm); 
•  en andere promotiematerialen, bijvoorbeeld een ontwerp voor 

zeildoek en/of achterdeuren voor een vrachtwagen;
   Ook komen we graag naar je toe om presentaties te geven over het PEFC 

keurmerk en onze activiteiten.

PEFC.  
Het grootste keurmerk voor 

duurzaam bosbeheer wereldwijd

PEFC-gecertificeerde 
boseigenaren en 
beheerders ontvangen 
een welkomstpakket 
met o.a. een plaquette 
voor aan de gevel welke 
duidelijk maakt dat 
het bosbeheer het 
PEFC-certificaat heeft.

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/
https://pefc.nl
mailto:info@pefc.nl


De PEFC bosstandaard kan je downloaden op

Duurzaam bosbeheer is bossen zo te gebruiken dat de biodiversiteit en 
productiviteit 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. PEFC certificering voor bosbeheer is het 
instrument om dit te bewijzen.

Bossen hebben we nodig, ook in de toekomst. Door certificering kunnen we dit 
garanderen. Sluit je aan bij ’s werelds grootste boscertificeringssysteem en laat 
aan je omgeving zien dat jij ook jouw bos duurzaam beheert. 
Met het PEFC boscertificaat toon je aan dat jouw bosbeheer duurzaam is en 
kan je jouw hout als duurzaam geproduceerd op de markt brengen. Bedrijven in 
de handelsketen na het bos met een PEFC Chain of Custody certificaat kunnen 
aantoonbaar maken dat de producten die zij verkopen uit PEFC-gecertificeerde 
bossen komen. Daarmee hebben bedrijven, overheden en ook consumenten de 
garantie dat het materiaal afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Steeds meer 
opdrachtgevers eisen hout uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen en dat is 
goed, want zo krijgen boseigenaren die hun bos duurzaam beheren erkenning en 
worden ook andere boseigenaren wereldwijd gestimuleerd om hun bos duurzaam 
te gaan beheren. 

Het PEFC boscertificaat:
Garantie van duurzame herkomst 

WAAROM DUURZAAM 
BOSBEHEER?
Voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Onze toekomstige 
generaties. Daarom!

BESTAAND EN NIEUW GEBIEDSPROJECTEN
Het PEFC certificaat kan behaalt worden voor bestaande bossen, maar is ook 
mogelijk voor nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten. Zoals afgesproken in het 
klimaatakkoord moeten gemeenten bij herziening van de omgevingsvisies regelen 
dat bij nieuwe wijken rekening wordt gehouden met bos. Bomen en bossen als 
integraal onderdeel van bestaand en nieuw gebiedsontwikkeling dragen bij aan 
een positie belevenis van de nieuwe bewoners.

PEFC EISEN VOOR DUURZAAM BOSBEHEER SLUITEN AAN  
OP DE PRAKTIJK VAN HET NEDERLANDSE BOSBEHEER
De PEFC bosstandaard met daarin de eisen waaraan het bosbeheer moet voldoen, 
wordt op nationaal niveau opgesteld. In Nederland wordt dit gedaan door het 
Nederlandse PEFC Forum waarin belanghebbende participeren met een 
relevante betrokkenheid bij het Nederlandse bosbeheer. Daarbij heeft de 
boseigenaar/beheerder zijn eigen stem. Daarin is PEFC uniek. Het resultaat:  
een overzichtelijke bosstandaard die aansluit op de Nederlandse praktijk.

De PEFC bosstandaard
   houdt rekening met bestaande wet- en regelgeving, onnodige controle door 

achterwege blijven;
   heeft als uitgangspunt dat duurzaam bosbeheer een aanpak is die zich 

slechts gedeeltelijk in getallen laat vatten en zich vooral uit in de houding van 
de boseigenaar.

De praktijk bij particulier en overheidsbosbezit wijzen uit dat de Nederlandse 
PEFC bosstandaard goed toepasbaar is voor zowel kleine als grote boseigenaren.

Meer dan 1.000.000 
boseigenaren wereldwijd 
zijn PEFC-gecertificeerd. 
Waaronder met name 
particuliere boseigenaren. 
Wereldwijd is ruim  
330 miljoen ha bos  
PEFC-gecertificeerd.

Bomen Buiten het Bos
Decennialang was het niet mogelijk om Bomen Buiten  
het Bos te certificeren. Daar heeft PEFC verandering in 
gebracht want de bomen in parken, straten, langs lanen, 
(boeren)landerijen en erfgrenzen zijn evenzo belangrijk 
voor ons milieu en klimaat. Landeigenaren, boeren en 
gemeentes kunnen nu ook het beheer van hun Bomen 
Buiten het Bos (BBB) laten certificeren. Meer informatie  
is te lezen in de BBB brochure: pefc.nl/BBBbrochure  

HOE BEHAAL IK EEN BOSCERTIFICAAT?
Als boseigenaar kan je kiezen voor een individueel 
certificaat of je kan je aansluiten bij een groepscertificaat.

Individueel certificaat: je bent zelf verantwoordelijk voor 
jouw PEFC-certificaat. Hiervoor kan je contact opnemen 
met een door PEFC erkende onafhankelijke certificeerder 
en een offerte aanvragen.  Boseigenaren worden jaarlijks 
gecontroleerd door de certificeerder. 

Groepscertificaat: je kan je aanmelden bij een 
groepsmanager om groepslid te worden. De 
groepsmanager is de certificaathouder en moet ervoor 
zorgen dat alle groepsleden zich aan de standaard (blijven) 
houden. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal 
taken over en geeft advies. Jaarlijks wordt een 
steekproefcontrole van de aangesloten groepsleden 
gehouden, de kosten daarvoor worden verdeeld over alle 
groepsleden. Deelname aan een groepscertificaat is 
daarom voordeliger en het levert je als boseigenaar 
dezelfde erkenning op als bij een individueel certificaat. 

Hieronder een overzicht met indicatieve kosten voor het 
aansluiten bij een groepscertificaat:

    
Grootte Kosten*
< 50 ha € 175

51 t/m 100 ha € 350 + € 2,00 / ha

101 t/m 750 ha € 350 + € 1,75 / ha
> 750 ha. € 1.575

*kosten per jaar en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd

Contactgegevens van groepsmanagers en certificeerders 
zijn te vinden op pefc.nl/boseigenaren

Deelnemersbijdrage voor certificering van bossen 
Naast de kosten die de certificeerder of groepsmanager in 
rekening brengt betalen gecertificeerde boseigenaren een 
jaarlijkse deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland.  

De deelnemersbijdrage is
   een vaste bijdrage van € 10,-
   eigenaren met een eigendom van meer dan 5 ha 

betalen daarbovenop € 0,10 per hectare
Deze deelnemersbijdrage geldt ook voor Bomen Buiten het 
Bos. Je bent dan automatisch lid van de vereniging PEFC 
Nederland en hebt na het sluiten van de (gratis) 
licentieovereenkomst het recht om het PEFC logo te 
gebruiken. Leden kunnen tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering meebeslissen over de door PEFC 
Nederland te varen koers. 

https://pefc.nl/verpakkingen/
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