
Het label dat garant staat voor duurzaam 
bosbeheer. 

PEFC, 

van onzE bossEn

bEwakEr van hEt EvEnwiCht 
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Bossen spelen een cruciale rol voor milieu, 
bevolkingsgroepen en de wereldecono-
mie. Ze verzachten immers niet alleen de 
effecten van de klimaatverandering en van 
natuurrampen, maar vormen ook enkele 
van de rijkste biologische regio’s van de 
planeet. Daarnaast verschaffen ze water, 
voeding en hernieuwbare grondstoffen 
voor heel wat van onze producten. Ze zijn 
het bestaansmiddel van miljoenen mensen.

De bescherming en de verbetering van de 
bosrijkdommen op onze planeet spelen een 
essentiële rol in de wereldwijde inspannin-
gen om de armoede te verminderen, de 
waterschaarste en het verlies van biodi-
versiteit te verhelpen, en de klimaatver-
andering af te remmen.

Het behoud van de bossen en hun biodi-
versiteit is evenwel een ingewikkelde 
en gevoelige kwestie. De natuurlijke en 
menselijke impact op de bosecosystemen 
maakt deze taak almaar complexer. 

Waarom zijn bossen belangrijk?

 Van de 1,3 miljoen geïn-
ventariseerde 

dier- en plantensoorten op 
het land leeft 2/3 

in bossen

 Het bos is 
een heuse koolstofput 

en slorpt 20 % van 
de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen op

1,8 miljard mensen zijn 
voor hun voortbestaan 

rechtstreeks afhankelijk 
van de bossen
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Moeten we de bossen beheren? 

Aandeel van bossen die zijn 
gecertificeerd als duurzaam 
beheerd:

Wereld: > 10%

België en 
buurlanden: > 50%

Ja, op een duurzame manier!
Duurzaam bosbeheer stelt de toekomst van 
onze bossen veilig en zorgt ervoor dat de 
huidige en toekomstige generaties gebruik 
kunnen blijven maken van de vele diensten 
en voordelen die bossen bieden.

Pour l’environnement :
Een duurzaam beheerd bos is in goede 
gezondheid. Het kan zich vernieuwen 
en meer CO2 opslaan, en het is beter 
gewapend tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering. De soorten die het bos 
herbergt, zijn beschermd.

Pour les citoyens : 
Een duurzaam beheerd bos wordt onder-
houden. Het is een plek voor ontspanning 
en een bron van welzijn.

Pour l’économie : 
Producten uit duurzaam beheerde bossen 
beantwoorden aan een groeiende vraag 
van de consumenten. De verwerking, de 
productie, het vervoer en de distributie 
ervan zorgen voor jobs.

voor dE EConomiE: 

voor dE burgErs:  

voor hEt miliEu:
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Een duurzaam beheerd bos 
slaat meer CO2 op en geeft 

meer zuurstof vrij dan een bos 
dat onbeheerd wordt gelaten.

wist u dat?
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Het PEFC-label, aangebracht op een 
product van hout of op basis van hout zoals 
papier, meubels of verpakkingen, biedt u 
de garantie dat het gekochte product 

voortkomt van verantwoord beheerde 
bossen en dat u met uw aankoop bijdraagt 
tot de bescherming van de bossen.

Wat is PEFC?

Wat betekent een duurzaam beheerd bos 
volgens de PEFC-criteria concreet?

• Het welzijn bevorderen van bevolkings-
groepen die van het bos afhangen.

• Veilige en rechtvaardige werkomstandig-
heden stimuleren.

• De lokale stakeholders, bevolking en 
gemeenschappen raadplegen.

• De biodiversiteit behouden en versterken.
• Boszones van ecologisch belang 

beschermen.
• Het gebruik van bossen voor landbouw-

doeleinden of aanplanting verbieden.

• Illegale bosbouw bestrijden.
• Zorgen dat hout als hulpbron kan voortbe-

staan, doordat houtwinning en herstel in 
evenwicht zijn.

• Plaatselijke tewerkstelling aanmoedigen. 
In België is de bos-hout-papierketen goed 
voor meer dan 20.000 jobs.

EConomisCh

ECologisCh

soCiaal
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PEFC-certificatie is een internationaal, 
veilig en transparant systeem dat het 
mogelijk maakt de duurzame herkomst van 
hout- of papierproducten te waarborgen. 
Het systeem steunt op twee mechanismen 
die mekaar aanvullen: certificatie van 
duurzaam bosbeheer en certificatie van 
de houtverwerkende ondernemingen, 
met de bedoeling de traceerbaarheid van 
het materiaal vanaf het bos tot aan het 
eindproduct te waarborgen.

• De PEFC-boscertificatie waarborgt dat 
bossen duurzaam beheerd worden. Dat 
betekent: in overeenstemming met ecolo-
gische, sociale en economische behoef-
ten, waardoor het systeem op evenwich-
tige wijze voldoet aan de noden van de 
aarde, de mens en de economie.

• De certificatie van de PEFC-controle-
keten maakt het mogelijk om de houts-
tromen te volgen van het gecertificeerde 
bos tot het eindproduct, door elke schakel 
van de verwerkings- en verkoopketen te 
controleren.

Exploitatie Verwerking Commercialisering Product met 
PEFC-label

Bos

Zowel in bossen als in ondernemingen worden controles uitgevoerd door onafhankelijke 
certificatie-organismen.

Hoe werkt de PEFC-certificatie?

Boscertificatie Certificatie controleketen
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De ngo PEFC zet zich sinds 1999 in voor 
de bescherming van bossen in België 
en over heel de wereld.  Door duurzame 
bosbouwpraktijken te erkennen en te 
belonen in meer dan 50 landen, door 
de keuze van personen bij hun aankoop 
van hout en papier te beïnvloeden en door 
samen met onze partners te werken aan 
een duurzame houtmarkt, verzekeren wij de 
toekomst van onze bossen en de daaraan 
verbonden voordelen.

Bij elke beslissing binnen PEFC waarin de 
belangen van het bos op het spel staan, 
worden, op basis van dialoog en een streven 
naar consensus, alle stakeholders van de 
bos-houtketen in gelijke mate betrokken: 
boseigenaars, ecologische en wetenschap-
pelijke verenigingen, industriëlen, maar ook 
de gebruikers van het bos. 

De organisatie PEFC
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PEFC is EEn 

van duurzaam

CErtiFiCatiEsystEEm 

bosbEhEEr, En wEl 

dat hEt bEwijs lEvErt

in mEEr dan 50 landEn

in dE wErEld.
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Landen met boscertificatie-
schema erkend door 
PEFC International

PEFC-ledenlanden die met 
hun boscertificatiesysteem 
naar een erkenning evolueren

Landen met PEFC-kontroleketen 
gecertificeerde bedrijven

PEFC in de wereld

> 80 % van de bossen
     in België en zijn buurlanden zijn     
     PEFC- gecertificeerd

> 325 miljoen hectare  
     PEFC-gecertificeerde bossen 

> 750.000
     PEFC-gecertificeerde boseigenaars

> 53 landen
     zijn lid van PEFC

> 20 000 
     PEFC-gecertificeerde bedrijven

> 60 % van de wereldwijde
     gecertificeerde bossen zijn PEFC- gecertificeerd
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Bossen bieden een alternatief voor materia-
len met een grote koolstofvoetafdruk zoals 
plastic verpakkingen, kleding van syntheti-
sche vezels of huizen van beton en staal.

Producten op basis van hout en papier van 
duurzame bronnen vormen een hernieuw-
bare en milieuvriendelijke keuze. Hout blijft 
koolstof opslaan, ook nadat de boom al 
gekapt en gebruikt is. Houten meubelen 
en huizen kunnen dus nog honderden jaren 
koolstof opslaan.

Met de aankoop van gecertificeer-
de houtproducten draagt u bij tot de 
bescherming van onze bossen. 

Het gebruik van bossen voor andere 
doeleinden, zoals veeteelt of het aanplan-
ten van oliepalmen, is een van de belang-
rijkste oorzaken van de ontbossing. Door 
de aankoop van producten afkomstig van 
bossen kunt u de vraag stimuleren en dus 
de bescherming van bossen een financieel 
duwtje geven.

Dankzij de certificatie kunt u bij uw 
aankopen gemakkelijk duurzame 
keuzes maken, om zodoende het 
behoud van de bossen te ondersteunen 
en de klimaatverandering te bestrijden.

PEFC, de link tussen bos 
en consument
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hout is EEn ECologisCh

matEriaal, oP voor-

En hErniEuwbaar

vormt daarvan

hEt bEwijs.

waardE natuurlijk

dat hEt uit duurzaam

bEhEErdE bossEn komt.

hEt PEFC-CErtiFiCaat 
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Door het gebruik van 1 m3 hout 
voor de bouw bijna 1 ton CO2 uit 

de atmosfeer kan worden gehaald?

Als consument kan u het verschil maken 
door verantwoord te kopen. Door hout- en 
papierproducten met het PEFC-label te 
kiezen, maakt u een verantwoorde keuze. 

Zo steunt en stimuleert u ook een groter 
aantal bosbouwers, handelaars en bedrij-
ven om duurzaam gecertificeerd hout te 
produceren en te verkopen, en stelt u de 
toekomst van de bossen veilig.

Hoe gaat u te werk? 

Koop producten met het PEFC-label!

wist u dat?

EEn duurzaam gEbruik

zE tE bEsChErmEn! 

van onzE bossEn is

mEt hEt PEFC-labEl

stEl dE toEkomst

dE bEstE maniEr om

tE kiEzEn.

van onzE bossEn 

vEilig door ProduCtEn 



10 - PEFC Belgium

Heel wat producten op basis van hout 
dragen het PEFC-label: boeken, papier, 
schoolbenodigdheden, verzorgingsproduc-
ten, meubelen, parketvloeren, speelgoed, 
timmerhout, textielvezels, enz. 

Met meer dan 50 aangesloten landen biedt 
het PEFC-certificatiesysteem ook een 
ruime waaier van houtsoorten, prijzen en 
landen van herkomst.

Op welke producten mag het PEFC-label 
staan?

Waar vindt u producten met het PEFC-label?

Producten met het PEFC-label zijn verkrijg-
baar in zowel supermarkten als doe-het-zelf-
winkels en kleinhandelszaken.

De lijst van alle gecertificeerde bedrijven in 
België vindt u op onze website 
www.ikzoekpefc.be.

Hoe zijn producten met het PEFC-label te 
herkennen?

De meeste gelabelde producten zijn gemak-
kelijk te herkennen aan het PEFC-logo dat 
op het product of de verpakking staat.
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maak hEt vErsChil

zoEk hEt PEFC-labEl En

kooP gECErtiFiCEErd!



PEFC Belgium
Bischoffsheimlaan 1-8, bs 3 - 1000 Brussel
02 223 44 21 - info@pefc.be

van morgEn

voor dE bossEn

vandaag zorgEn 

www.pefc.be

Maak het verschil: kies het PEFC-label 
voor uw aankopen van hout en papier
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