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Merken en producenten spelen een 
belangrijke rol bij het bevorderen van 
duurzaam beheer van onze bossen. Op een 
jaar tijd wordt er in België 1,7 miljoen ton 
verpakkingsafval op de markt gebracht 
(cijfer van 2018). 

Op een verantwoorde manier aankopen 
draagt bij aan het behoud van onze 
bossen, maar komt ook tegemoet aan de 
verwachtingen van consumenten en aan 
de vereisten van de huidige of toekomstige 
regelgeving. Het geeft bovendien blijk van 
een sterk maatschappelijk engagement. 

Duurzaam aankopen vormt vooral een 
verantwoorde cyclus: door een vraag te 
creëren naar gecertificeerde, duurzame 
materialen, worden zowel openbare als 
particuliere eigenaren gestimuleerd om 
zich in te zetten voor een duurzamer beheer 
van onze bossen, het voorkomt ontbossing 
en zorgt ervoor dat onze bossen behouden 
blijven voor de volgende generaties.

De missie van PEFC Belgium bestaat 
erin om hout en papier zo milieuvriendelijk 
mogelijk te maken en het duurzame beheer 
van onze bossen te bevorderen.

Een paar garanties van het PEFC-label, in België en elders in de wereld
• Voorkomen van ontbossing
• In stand houden en verbeteren van de biodiversiteit
• Beschermen van zones van ecologisch belang
• Beschermen van de rechten van inheemse gemeenschappen
• Beschermen van de rechten en het welzijn van de mensen die afhankelijk zijn   

 van bossen
• Werkgelegenheid voor de lokale bevolking
• Bevorderen van gendergelijkheid
• Bevorderen van eerlijke verloning en voorkomen van kinderarbeid
• Bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering via het behoud van bossen ...

Meer info op www.pefc.be.

PEFC – Zorg dragen voor onze bossen, op lokaal en globaal niveau

Verpakking en duurzaam beheer van bossen 
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Verpakkingen en duurzaamheid 
Verpakkingen zijn voor merken een onontbeerlijk iets. Ze zijn er in alle vormen en maten, 
en ze worden in overvloed geproduceerd. Consumenten zijn zich steeds vaker bewust van 
de impact van hun levensstijl op het milieu, en zowel de verwachtingen van de markt als 
de regelgeving maken een enorme evolutie door. Veel merken en detailhandelaars kiezen 
voor hout/papier/karton om hun ecologische voetafdruk te verbeteren en hun imago op te 
krikken. Daarbij is het van essentieel belang om een beroep te doen op gecertificeerd hout 
van duurzame herkomst.

Verwachtingen van consumenten 

Labels maken inmiddels deel uit van de 
leefwereld van consumenten. Volgens 
een studie van GfK uit 2017 heeft 2/3 
van de consumenten een beter beeld 
van een bedrijf als het door middel van 
een certificeringslabel aangeeft dat het 
er verantwoorde aankooppraktijken op 
nahoudt. Daarnaast verklaart 86 % van 
de Belgische bevolking geen producten te 
willen gebruiken die schade toebrengen 
aan de bossen. Een studie van PwC uit 
juni 20211 spreekt dan weer algemener 
over “een historische en spectaculaire 
verandering van het consumentengedrag”. 
Consumenten beschouwen zichzelf als 

digitaler en meer ‘eco-friendly’ (50 %), 
er is een sterke toename van het aantal 
aankopen via e-commerce (23 % zegt er 
dagelijks non-foodproducten te kopen), 
telewerkers letten op de traceerbaarheid 
van producten (61 %) en gaan na of er op de 
verpakking een duurzaamheidscertificaat 
aanwezig is (60 %) De studie toont ook 
aan dat het ecologische aspect van een 
merk een impact heeft op de getrouwheid 
van klanten, en dat ethische en duurzame 
praktijken stijgen naar respectievelijk de 
5e en 6e plaats in de lijst van factoren die 
aankopen beïnvloeden.

1. The global consumer: Changed for good, PwC’s June 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey, 2021 - https://www.pwc.
com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html

https://www.pwc.com/%20gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
https://www.pwc.com/%20gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
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Engagement van organisaties en bedrijven 

Wat de organisaties betreft, spant de WB-
CSD (World Business Council for Sustaina-
ble Development die de grootste bedrijven 
van de wereld vertegenwoordigt) zich in om 
de certificering van duurzaam bosbeheer 
te promoten en het gebruik van certifice-
ringssystemen zoals PEFC doorheen de 
waardeketen van producten uit bosbouw 
te stimuleren. Het Consumer Goods Fo-
rum (CGF), een van de grootste industriële 
netwerken dat CEO's van retailers en fabri-
kanten op wereldwijd niveau samenbrengt, 
legde in 2021 een nieuwe roadmap2 vast, 
met als doel een collectieve verandering en 
hervorming te bewerkstelligen om ontbos-
sing en de omvorming en aantasting van de 
bossen van de belangrijke toeleveringske-

tens uit de wereld te helpen, en bedrijven 
die zich positief inzetten voor de bosbouw 
te ondersteunen. Om dat doel te verwezen-
lijken, raadt het CGF leveranciers en de vol-
ledige toeleveringsketen onder meer aan 
om producten te kopen die gecertificeerd 
zijn, bijvoorbeeld door PEFC. 

Steeds meer bedrijven leveren inspannin-
gen om hun verpakkingen te verbeteren 
en zijn zich bewust van de evolutie van de 
regelgeving hieromtrent en van de verwach-
tingen van consumenten. Bijna de volledige 
top 100 van de FMCG-bedrijven heeft zich 
ertoe verbonden de komende jaren duurza-
mer te handelen. 

Het sensibiliseren van consumenten over 
verpakkingsafval in de oceanen en op stort-

plaatsen is de motor van de verandering” 
McKinsey & Company3

“

2. https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive 
3. 2020, The drive toward sustainability in packaging, beyond the quick wins https://www.mckinsey.com/industries/paper-
forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
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https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/forest-positive%20
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forestproducts-and-packaging/our-insights/the-drive-toward-sustainability-in-packaging-beyond-the-quick-wins
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Evolutie van de regelgeving 
De Europese en Belgische regelgeving 
evolueert sterk wat betreft de verantwoor-
delijkheid die toeleveringsketens dragen. 
Met de Europese Green Deal wil Europa de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 
met 55% terugdringen en tegen 2050 
volledig klimaatneutraal zijn. Daarnaast 
heeft de EU een actieplan uitgestippeld 
voor de circulaire economie. Dat bevat 
onder meer acties om de herbruikbaarheid 
en recycleerbaarheid van verpakkingen 
een boost te geven, oververpakking en het 
gebruik van schadelijke stoffen tegen te 
gaan, de complexiteit van verpakkingen te 
verminderen. Het Sustainable Product Initi-
ative eist dat producten beschikken over 

een ‘paspoort’ dat meer gegevens bevat. In 
het geheel genomen is de nieuwe bosstra-
tegie gericht op het duurzame beheer van 
bossen. Met het nieuwe voorstel voor regel-
geving rond ontbossing wil de Europese 
Unie illegale houtkap overal ter wereld 
bestrijden en op de Europese markt grond-
stoffen en producten stimuleren die niet 
voortkomen van ontbossing. De nieuwe 
Europese regelgeving zou ten vroegste in 
2024 van kracht worden in de lidstaten 
van de EU. In ons land is sinds kort plastic 
bestek voor eenmalig gebruik verboden, 
zoals in 2021 vastgelegd werd in een 
koninklijk besluit.

Het is nu meer dan ooit het moment om verpakkingen volledig te herzien en 
stil te staan bij de herkomst van de materialen waarvan ze worden gemaakt. 
De duurzame herkomst van het gebruikte papier/karton is de eerste stap in 
de richting van een verantwoorde verpakking.
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Het bos, onze groene long 
Bijna een derde van het aardoppervlak is bedekt met bossen (meer dan 4 miljard 
hectare).  Bossen spelen een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het zijn heuse koolstofreservoirs die per jaar 2 miljard ton CO2 absorberen. Wanneer bomen 
groeien, nemen ze CO2 op uit de lucht en de grond en zetten ze die via fotosynthese om 
in zuurstof. Een boom kan per jaar tot 150 kg CO2 opslaan. Dat is het equivalent van de 
uitstoot van een wagen die een rit van 600 km aflegt.

4. FAO, La situation des forêts du monde 2020  https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en

“

• Bossen zuiveren de lucht en regelen 
de temperatuur.

Bomen absorberen stof en toxische 
chemische producten die op hun bladeren 
terechtkomen en geven waterdamp af, die 
de omgevingslucht afkoelt en de neerslag 
regelt. 

• Bossen herbergen een uitzonderlijke 
biodiversiteit.

Bossen bieden onderdak aan meer dan 
80% van alle soorten dieren, planten en 
insecten die op het land leven.

• Bossen bieden bestaansmiddelen.
Bijna 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk 
van bossen voor hout, voedsel, brandstof, 
werkgelegenheid en onderdak, en 
ongeveer 60 miljoen mensen in inheemse 
gemeenschappen zijn er bijna volledig 
afhankelijk van.

•  Bossen zijn de voorraadkasten van 
de wereld.

Wereldwijd is 76 miljoen ton voedsel 
afkomstig uit bossen, waarvan 95 % van 
plantaardige oorsprong is. De helft van het 
fruit dat we eten, groeit aan bomen.

•  Bossen beschermen de waterkwali-
teit.

Bomen filteren vervuiling, stabiliseren 
de bodem met hun stevige wortels en 
absorberen sediment. 75 % van ons 
zoetwater is afkomstig uit bossen.

Bosherstel dat correct wordt
uitgevoerd bouwt habitats en 

ecosystemen weer op, creëert 
jobs en inkomsten, en biedt een 
doeltreffende oplossing voor de 
klimaatverandering die volledig 

berust op de natuur.” 
 FAO4

The Value of Forests
Nearly a third of the world’s landmass is covered by forests - a total 

area of more than 40 million square kilometres (4.06 billion hectares) – 

and they play a vital role in managing any changes to our climate.

Forests act as carbon sinks, absorbing roughly 
two billion tonnes of carbon dioxide (CO2) a year. 
Trees, like other plants, use the energy of sunlight 
to take CO2 from the air and water from the 
ground and convert it into nutrients in a process 
called photosynthesis. As they grow they store 
carbon in their trunks, roots, branches and leaves, 
releasing oxygen into the air. They also help soil 
capture significant amounts of carbon.

A tree can absorb up to 150kg of CO2 per year, 
which is the equivalent of emissions generated 
from a 600 kilometre journey driven by an 
average passenger vehicle.

Trees also continue to store this carbon even after 
being transformed into a product, such as clothing 
made from forest fibres or packaging. This means 
forests can be managed for productive purposes 
and still play an important role in tackling 
climate change.

This is significant, because if a forest is 
economically sustainable, it is less likely to be 
cleared for other uses. Nearly half the world’s 
forests are either managed primarily for the 
production of wood and other forest products 
(28%) or designated for multiple use, which often 
includes production (18%). Just over a quarter 
(27%) are largely untouched by human activities.

Landmark research by the Crowther Lab, at ETH 
Zurich, highlighted restoration of the Earth’s 
forests as “our most effective climate change 
solution to date” with the potential to capture two 
thirds of man-made carbon emissions.

Simply put, forests help mitigate climate change 
through the three S: Sequestration, Storage 
and Substitution. 

4
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Ontbossing en de gevolgen ervan 

Onze bossen vormen een hulpbron die wereldwijd van levensbelang is, maar ze 
verkleinen aan een alarmerend tempo. Dat leidt tot reële risico's voor het klimaat, 
de biodiversiteit en het welzijn van de mens.

Sinds 2010 gaan er wereldwijd elk jaar 
gemiddeld 47.000 vierkante kilometer bos 
verloren – een oppervlakte die groter is 
dan Denemarken. Ook al is het tempo van 
de ontbossing in vergelijking met de jaren 
‘90 afgenomen, toch blijft dat cijfer erg 
alarmerend. Landbouw is de voornaamste 
oorzaak van ontbossing. 

Commerciële landbouw op grote schaal, 
en dan vooral de veeteelt en de teelt van 
soja en palmolie, was tussen 2000 en 
2010 verantwoordelijk voor 40 % van de 
ontbossing in tropische regenwouden. 33 % 
was te wijten aan zelfvoorzieningslandbouw. 
Niet-duurzame en illegale houtkap spelen 
ook een belangrijke rol.

Bomen die worden gekapt voor landbouw 
of vernield worden voor andere doeleinden, 
kunnen geen koolstof meer opnemen of 
levensbelangrijke diensten verzorgen, zoals 
het beschermen van de waterkwaliteit, het 
zuiveren van de lucht en het regelen van 
de temperatuur. Ontbossing en aantasting 
van bossen is volgens de Wereldbank 
verantwoordelijk voor zo’n 12 % van de 
uitstoot van broeikasgassen.

De bossen staan ook onder druk door de 
klimaatverandering. Er zijn namelijk steeds 
meer en steeds hevigere bosbranden en 
grotere plagen van schadelijke insecten, en 
er duiken steeds vaker boomziekten op.

Merken en retailers kunnen de 
wereldwijde inspanningen voor 
het beschermen en herstellen van 
de bossen op aarde ondersteunen, 
zodat ze ons essentiële hulp 
kunnen blijven bieden in de strijd 
tegen de klimaatverandering. 
Dat kunnen ze doen door ervoor 
te zorgen dat hun producten op 
basis van hout afkomstig zijn 
uit duurzaam beheerde bossen. 
Als ze de bron van hun hout niet 
kunnen nagaan, bestaat de kans 
dat ze bijdragen aan ontbossing 
en aan de schadelijke sociale en 
ecologische gevolgen ervan.

Elk jaar 
sinds 2010 

gaat er op aarde 
gemiddeld 

47 000 km2

bos verloren

Deforestation &
its Consequences
Our forests are a vital global resource, but they are shrinking at an 

alarming rate, posing real risks to our climate, biodiversity and the 

wellbeing of people all over the world.

Each year since 2010, the world has lost an 
average 47,000 square kilometres of forest – an 
area larger than Denmark – although the rate of 
loss has slowed by 40% since the 1990s.

Farming is the main cause of deforestation. 
Large-scale commercial agriculture, including 
cattle ranching and soya and palm oil cultivation, 
accounted for 40% of tropical deforestation from 
2000 to 2010. Subsistence farming accounted for 
another 33%. Unsustainable and illegal logging 
also play a significant role.

Forests that are cleared for agriculture or 
destroyed for other purposes are no longer able 
to absorb carbon or provide vital services such 
as maintaining water quality, purifying the air and 
regulating temperature. Deforestation and forest 
degradation contribute about 12% of the world’s 
greenhouse gas emissions, according to the 
World Bank.

-47,000km2

of forest lost 
every year since 

2010

6
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Duurzaam bosbeheer, een natuurlijke 
oplossing tegen de klimaatverandering

Bossen die op een duurzame manier worden beheerd, spelen een cruciale rol in 
de strijd tegen de ergste gevolgen van de klimaatverandering.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) verwoordde het in zijn 
vierde klimaatrapport als volgt: “Op lange 
termijn zal een duurzame bosbeheerstrategie 
die gericht is op het behoud of het vergroten 
van de koolstofvoorraden in bossen en die 
tegelijk een stabiele jaarlijkse opbrengst 
aan hout, vezels of energie uit het bos 
oplevert, het grootste duurzame voordeel 
opleveren voor het afzwakken van de 
klimaatverandering.” De FAO definieert 
duurzaam bosbeheer als “een dynamisch 
en evoluerend concept dat erop gericht 
is de economische, maatschappelijke en 
ecologische waarden van alle bostypes te 
behouden en te verbeteren, ten behoeve van 
de huidige en de toekomstige generaties”. 

Met andere woorden: duurzaam bosbeheer 
houdt in dat de vele voordelen van 
bossen voor de mens en voor de planeet 
worden geoptimaliseerd en dat hun 
ecosystemen worden beschermd en 
behouden. Een belangrijk aspect van dat 
beheer is garanderen dat de bossen hun 
potentieel als natuurlijke oplossing voor de 
klimaatverandering kunnen waarmaken. 

In de praktijk kan duurzaam bosbeheer de 
vraag vergroten naar producten op basis 
van hout die hun hele leven lang koolstof 
blijven opslaan, en kan het bijdragen 
aan het behoud van bossen door ze een 

commerciële waarde te geven. Gezonde 
bossen zijn ook beter bestand tegen de 
opwarming van de aarde, want ze zijn 
beter in staat om te herstellen van schade 
en zich aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. 

Het goede nieuws is dat duurzaam 
bosbeheer de afgelopen twee decennia een 
enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt 
en dat het inzicht in de voordelen ervan is 
toegenomen. Sinds 2000 is het wereldwijde 
percentage van gecertificeerd duurzaam 
beheerde bossen gestegen van 1 % naar 
13 %. De missie van PEFC bestaat erin bij 
te dragen aan het uitbreiden van het aantal 
duurzaam beheerde bossen.

1%
Certified forests 

in 2000

13%
Certified forests 

in 2020

75%

Certified

Certified forests now cover 4.3 million square kilometres, an 

area nearly half the size of the United States. Nearly three-

quarters of this, 75%, is certified to PEFC standards. It is our 

mission to continue this growth at pace.

9

4,300,000km2

certified forests

United States

Sustainable Forest 
Management as a 
Climate Change Solution
The UN has set out a global framework for action 
to support sustainable forest management in its 
Strategic Plan for Forests, which demonstrates 
that this not only supports the climate targets 
of the Paris Agreement but also 13 of the 17 
Sustainable Development Goals.

The good news is that sustainable forest 
management has grown enormously in the 
last two decades as its benefits have become 
better understood. Since 2000, the proportion 
of the world’s forests certified to be managed 
sustainably has grown from 1% to 13%.

Gecertificeerde 
bossen
in 2000

Gecertificeerde 
bossen
in 2020



©
P

as
ca

le
 D

um
ol

ei
n

Overschakelen naar verpakkingen 
van papier en karton mag enkel 

op een verantwoorde manier 
gebeuren, om de waarde van ons 

natuurlijke erfgoed kracht bij 
te zetten en te vermijden 

dat het verloren gaat. 

Het is dus van cruciaal belang dat 
aangekochte materialen afkomstig 
zijn uit bossen die gecertificeerd 

duurzaam worden beheerd. 

Die certificering, 
dat is de missie van PEFC.
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PEFC - Bewaker van het evenwicht van 
onze bossen

Wat is PEFC ?
De ngo PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) zet 
zich al sinds 1999 in voor de bescherming 
van de bossen in België en elders in de 
wereld. We zijn het grootste systeem 
voor boscertificering ter wereld en stellen 
de toekomst van de bossen veilig door 
duurzaam bosbeheer te erkennen en te 
stimuleren in 55 landen (en door het steeds 
verder te ontwikkelen), door de keuze van 
individuen bij de aankoop van hout en 

papier te beïnvloeden en door samen met 
onze partners te werken aan een markt 
voor duurzaam hout.

PEFC onderscheidt zich zowel door 
zijn enorme wereldwijde netwerk van 
leveranciers van gecertificeerd hout als 
door zijn vermogen om gecertificeerd hout 
op lokaal niveau aan te bieden, wat de lokale 
economie en de korte ketens stimuleert.

> 330 miljoen hectare 
     PEFC-gecertificeerd bos 

> 750.000 eigenaars
     van PEFC-gecertificeerde bossen

> 55 landen
     zijn aangesloten bij PEFC

> 20.000 bedrijven 
     zijn PEFC-gecertificeerd 

> 75 % van de gecertificeerde bossen
     in de wereld is PEFC-gecertificeerd

Cijfers van september 2021.
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> 93% van de gecertificeerde bossen
     in België en de buurlanden is PEFC-gecertificeerd

Een stimulans voor de lokale economie

In Europa is meer dan 121 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd.

In België en de buurlanden draagt 93 % van de gecertificeerde bossen het PEFC-label.

PEFC is wereldwijd aanwezig en maakt het mogelijk om lokaal te kopen en korte 
ketens te stimuleren. Vermijden dat een vrachtwagen een tocht van 1000 kilometer 
onderneemt om een lading hout te leveren voorkomt de uitstot van een ton CO2 in de 
atmosfeer.
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Duurzaam bosbeheer is erop gericht het evenwicht te behouden tussen de ecologische, 
maatschappelijke en economische functies van het bos. Hieronder staan enkele 
voorbeelden van de standaarden van PEFC.

Milieuvriendelijk

> De biodiversiteit in de bossen behouden en versterken
> Het gebruik van ggo's, pesticiden en gevaarlijke chemische producten verbieden
> Boszones met een grote ecologische waarde beschermen
> De capaciteit voor vernieuwing en CO2-opslag verhogen
> Het omschakelen van bossen voor landbouw of aanplantingen verbieden
> De weerbaarheid van bossen tegen de klimaatverandering verhogen en ze beter   
    voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst
> De bodem en waterbronnen beschermen

Maatschappelijk voordelig

> Veilige en rechtvaardige werkomstandigheden stimuleren
> Kinderarbeid verbieden en gelijke beloning stimuleren
> Inheemse gemeenschappen beschermen en de rechten van bosarbeiders handhaven
> Het welzijn van bosafhankelijke gemeenschappen bevorderen
> Culturele tradities en rechten respecteren
> De lokale stakeholders, bevolkingen en gemeenschappen raadplegen
> Minderheden (zoals vrouwen en inheemse gemeenschappen) een stem en een rol geven

Economisch levensvatbaar

> Illegale houtkap bestrijden
> De rol van het bos in plattelandsontwikkeling bevorderen
> Een eerlijke houtprijs voor bosbeheerders garanderen
> Plaatselijke tewerkstelling aanmoedigen
> Zorgen dat hout als hulpbron kan voortbestaan, door houtwinning en herstel in   
    evenwicht te brengen

Duurzaam bosbeheer volgens de 
PEFC-normen 

De volledige lijst met eisen bevindt zich in de PEFC-normen voor duurzaam bosbeheer.
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De veeleisende, wereldwijd erkende PEFC-certificering berust op twee 
complementaire garanties: 

• de certificering van duurzaam bosbeheer en 
• de certificering van bedrijven die hout en zijn afgeleide producten verwerken. 

Elk jaar voeren onafhankelijke certificeringsinstellingen audits uit in bedrijven en bij 
instanties die beschikken over de boscertificering.

Hoe werkt de PEFC-certificering?
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In het bos: de certificering van 
duurzaam bosbeheer

De PEFC-certificering voor duurzaam bos-
beheer is een vrijwillig proces dat bewijst 
dat bossen worden beheerd op een manier 
die duurzaam is en de ecologische, maat-
schappelijke en economische functies 
respecteert.  Ze vormt de garantie dat alle 
belanghebbenden in het bos de strenge re-
gels toepassen die gebaseerd zijn op een 
handvest dat minstens om de 5 jaar wordt 
herzien.

Bij het uitwerken van de criteria waakt 
PEFC erover dat alle spelers van het bos 
worden geraadpleegd en dat er wordt ge-
luisterd naar de mening van alle belang-
hebbenden (gebruikers, boseigenaars, 
lokale bevolking, wetenschappers, vak-
bonden, industrie, milieuverenigingen ...) .

In bedrijven: Chain of Custody-
certificering

De PEFC-certificering van de controleke-
ten (Chain of Custody, CoC) bestaat uit het 
volgen van de stroom van gecertificeerd 
hout, vanaf het bos doorheen de verwer-
kings- en verkoopketen tot aan een eind-
product dat het PEFC-label draagt. Om een 
product het PEFC-label te laten dragen, 
moet het gebruikte gecertificeerde hout/
papier in elke fase duidelijk identificeerbaar 
zijn in de voorraden en op de handelsdocu-
menten van de bedrijven. Naast de traceer-
baarheid van het hout omvat dit ook de 
controle van de sociale normen binnen 
de bedrijven en bij hun onderaannemers. 
 
Onafhankelijke certificeringsinstellingen be-
zoeken jaarlijks de gecertificeerde bedrijven, 
om na te gaan of ze de procedures correct 
volgen en het certificaat mogen behouden.

Het PEFC-label is een internationaal erkend label. 
Wanneer het wordt aangebracht op een product (op basis van hout of 

houtvezels), bewijst dat het product afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen.
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Hoe koop ik PEFC-gecertificeerde producten 
aan en hoe gebruik ik het PEFC-label? 

1 Neem PEFC op in 
uw aankoopbeleid

Geef aan dat u hout, papier en karton wilt aankopen dat 
PEFC-gecertificeerd is.

2 Kijk de 
PEFC-certificering 
van uw 
leveranciers na

Aangezien wereldwijd al meer dan 20.000 bedrijven 
PEFC-gecertificeerd zijn, bestaat de kans dat een groot deel 
van uw leveranciers al beschikt over de PEFC-certificering. 
Stel hen in geval van twijfel de vraag of ze gecertificeerd zijn, 
of zoek ze op in onze database (www.pefc.be).

• Als uw leveranciers een PEFC-certificaat hebben, vraag 
hen dan om PEFC-gecertificeerde producten te leveren die 
het label dragen. 

• Als uw leveranciers nog geen PEFC-certificaat hebben 

behaald, moedig hen dan aan om daar werk van te maken.

3 Vraag PEFC-
gecertificeerd 
papier/karton 
wanneer u een 
bestelling plaatst

Herhaal bij elke bestelling dat u gecertificeerde materialen 
wenst te ontvangen.

4 Controleer uw 
facturen

Ga vervolgens na of uw leverancier op zijn factuur de 
PEFC-gecertificeerde producten en het nummer van zijn 
Chain of Custody-certificaat correct heeft vermeld. (Zie 
voorbeeld op p. 32)

5 Toon uw 
engagement met 
het PEFC-label

Breng het label op een zichtbare plaats aan op uw producten 
en stel uzelf op als verantwoorde speler door het promotielogo 
te gebruiken (‘niet-productgerelateerd') in uw communicatie 
(brochures, flyers, website ...).
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Het  logo  en  de PEFC-merken zijn beschermde 
merken die bedrijven, consumenten, 
boseigenaars, bosbeheerders en andere 
belanghebbenden in de bossector helpen 

om de producten die afkomstig zijn uit 
duurzaam beheerde bossen, te identificeren 
en te promoten. Om het te gebruiken, is een 
toestemming vereist.

Er kunnen twee soorten logo’s op een product staan. De leverancier van de verpakking 
brengt het aan op het product, op vraag van de klant.

Het label ‘PEFC-gecertificeerd’ mag 
worden gebruikt wanneer minstens 
70% van de grondstoffen afkom-
stig uit bossen en op basis van 

hout in het product is gemaakt van 
PEFC-gecertificeerd materiaal en het 

gehalte gerecycleerd materiaal 
minder dan 99,9 % bedraagt. 

Het label ‘PEFC-gerecycleerd’ 
moet worden gebruikt 

wanneer het product uitsluitend 
gerecycleerd materiaal bevat.

PEFC/07-01-01

PEFC-gerecycleerd

Dit product komt uit
gerecycleerde
bronnen

www.pefc.bePEFC/07-01-01

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt uit
duurzaam beheerde
bossen

www.pefc.be

Er is ook een logo voor niet-productgerelateerd 
gebruik beschikbaar, waarmee merken 
in communicatie hun maatschappelijke 
engagement kunnen overbrengen. Neem 
contact op met PEFC Belgium om er meer 
over te weten te komen. (info@pefc.be)

Wie kan de PEFC-certificering behalen?

• Bedrijven die producten op basis van houtvezels verwerken, produceren, 
importeren en verhandelen. 

• Bedrijven die het afgewerkte product niet verwerken, hoeven niet gecerti-
ficeerd te zijn. Zij dienen PEFC (info@pefc.be) toestemming te vragen om 
het logo te gebruiken als hun producten gecertificeerd zijn.

mailto:?subject=
mailto:info%40pefc.be?subject=
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Voordelen van het PEFC-label voor verpakking 

Dankzij de PEFC-certificering kunnen merken en retailers ervoor kiezen om 
verantwoord aan te kopen en het duurzame beheer van de bossen in de wereld te 
ondersteunen.

De PEFC-certificering verhindert dat producten die afkomstig zijn uit illegale houtkap of 
gelinkt zijn aan ontbossing, terechtkomen in uw toeleveringsketen. De controle door een 
externe en onafhankelijke auditor is ook een betrouwbare manier om de vooruitgang van 
uw grondstofaankopen met betrekking tot uw duurzame aankoopdoelstellingen te meten 
en op te volgen. 

•  Kom tegemoet aan de verwachtingen van consumenten 
Door ethisch geproduceerd materiaal van duurzame herkomst te gebruiken.

• Versterk uw duurzame engagement met een wereldwijd erkend label
Consumenten en klanten zien dankzij het label meteen dat uw bedrijf zich inzet voor het 
duurzame beheer van bossen.

• Draag bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
Omdat het duurzame beheer van bossen betrekking heeft op 13 van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals het steunen van kleine producenten en het bevorderen 
van de biodiversiteit.
 
• Stimuleer de lokale houtsector en de korte ketens
93% van de gecertificeerde bossen in België en de buurlanden zijn PEFC-gecertificeerd. 
Door te kiezen voor PEFC, is de kans dus zeer groot dat u lokaal aankoopt en het transport 
van hout tot een minimum beperkt.

• Kom tegemoet aan de eisen van de wetgeving en de markt
PEFC garandeert dat u handelt in overeenstemming met de eisen van de wet- en regelge-
ving en de nationaal en internationaal erkende richtlijnen (ISO, ILO, IAF, NU).
 
• Stel uw bevoorrading veilig
Door materiaal aan te kopen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, garandeert u 
de continuïteit van uw bevoorrading.
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MENS: 
Veel van de armste mensen zijn afhankelijk van voedsel uit bossen, 
die voor hen een middel zijn om in hun levensonderhoud te voorzien 
en te strijden tegen armoede. Wereldwijd zijn 1,6 miljard mensen 
economisch afhankelijk van bossen. Bossen zorgen voor werkge-
legenheid en groei, zelfs in afgelegen gebieden, en bieden talrijke 
gezinnen een beter levensonderhoud en een manier om hun kinderen 
op te voeden. De PEFC-certificering voldoet aan de fundamentele 
vereisten van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), en vereist 
ook onder meer gelijke verloning en behandeling van vrouwen. In 
België is de bos-hout-papierketen goed voor meer dan 70.000 jobs. 

PLANEET: 
Door bossen duurzaam te beheren, kan de biodiversiteit worden 
beschermd. Bossen dragen bij aan het matigen van de klimaatver-
andering. Door CO2 op te slaan en zuurstof te produceren, zijn ze 
in feite de longen van onze planeet. CO2 blijft opgeslagen nadat 
bomen zijn gekapt (in het bouwwerk of de meubels die ermee worden 
gemaakt). De bosbodem filtert water. 75% van het toegankelijke 
zoetwater in de wereld komt uit bossen. Boomwortels beschermen 
tegen bodemerosie, overstromingen, lawines en modderstromen. 
Hout uit duurzaam beheerde bossen kan worden gebruikt om 
duurzame steden en gebouwen op te trekken met  hernieuwbare 
grondstoffen. Daarnaast kan er ook biomassa mee worden geprodu-
ceerd om schone energie op te wekken. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
en PEFC
Er is een duidelijke link tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de activiteiten 
van PEFC, dat ijvert voor de erkenning van de belangrijke rol die duurzaam beheerde 
bossen spelen.
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SAMENWERKING: 

PEFC past een globale visie toe met een lokale aanpak die gericht 
is op innovatie. PEFC is een wereldwijde meerpartijenorganisatie 
die haar kennis, expertise en financiële middelen deelt met lokale 
spelers. Ze bevordert het eerbiedigen van mensenrechten, inclu-
sief de traditionele rechten van de lokale bevolking, die van cruciaal 
belang zijn om conflicten te vermijden. Enkel door samenwerking 
kunnen we het duurzaamheidsproces versnellen om onze planeet en 
onze bossen in stand te houden voor onze kinderen en kleinkinderen. 

PEFC Belgium - 21
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De verpakkingen van vandaag en morgen
Zij kozen voor PEFC

Guylian

Heinz

De Belgische chocoladefabrikant produceert elke dag 75 ton 
pralines in zijn vestiging in Sint-Niklaas. De onderneming zocht een 
manier om haar duurzame engagement te versterken, bovenop de 
steun die ze al geeft aan natuurbehoudproject ‘Project Seahorse’ 
en aan projecten voor verantwoorde cacaoproductie. De leveran-
cier van de verpakkingen begeleidde het bedrijf in de stappen 
naar een gecertificeerde verpakking. Sinds april 2020 prijkt op 
alle witte dozen van het merk met het zeepaardje het PEFC-label.

Het wereldberoemde merk besliste onlangs om op de Engelse 
markt plastic verpakkingen van multipacks volledig te schrappen. 
De nieuwe verpakkingen zijn volledig recycleerbaar, zijn afkom-
stig uit duurzaam beheerde bossen en dragen het PEFC-label. 
Daarnaast verloopt de productie en het transport ervan volledig 
koolstofneutraal. Zo wist Heinz zijn CO2-voetafdruk op 4-packs 
met bijna 20 % te verkleinen. Het innovatieve concept van de 
verpakking gebruikt 50 % minder materiaal dan een volledig 
gesloten doos en 10 % minder dan een traditionele kartonnen 
verpakking. 

> Meer info:  
https://www.guylian.com/nl/duurzaamheid/

> Meer info:  
www.heinz.co.uk/newpaperboardmultipack 

https://www.guylian.com/nl/duurzaamheid/
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Lipton

ÖPSO

Lipton was zich zeer bewust van het negatieve beeld dat consu-
menten hebben van oververpakking en koos ervoor om de verpak-
kingen van zijn thee te beperken: minder grondstoffen, geen indivi-
duele papieren zakjes meer, en compactere dozen. Het merk koos 
daarnaast voor PEFC- en FSC-gecertificeerd papier dat afkomstig 
is uit duurzaam beheerde bossen.

ÖPSO maakt duurzame luchtverfrissers van natuurlijke hars. De 
verpakkingen en ingrediënten van hun geuren zijn PEFC-gecer-
tificeerd. Het gaat om een wereldwijde primeur. De innovatieve 
en duurzame samenstelling vervangt de kunstmatige ingrediënten 
die in traditionele geuren zitten door natuurlijke hars afkomstig uit 
mediterrane dennenbomen.

> Meer info:  
https://www.pefc.be/nl/news/volledig-gecertificeerd-opso-pakt-uit-met-nieuw-
concept-van-duurzame-luchtverfrissers

> Meer info:  
https://www.lipton.com/cl/sustentabilidad/sustainable-packaging.html 

Carte d’Or toont sinds 2020 zijn engagement met een 
milieuvriendelijkere verpakking: recycleerbaar, gemaakt van 
PEFC-gecertificeerd karton en met 90% minder plastic. De 
PEFC-certificering kadert in de ambitie van Unilever om tegen 
2025 de helft minder nieuw plastic in zijn verpakkingen te 
gebruiken.

Carte d'Or

> Meer info: 
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/
zero-deforestation/

https://www.pefc.be/nl/news/volledig-gecertificeerd-opso-pakt-uit-met-nieuw-concept-van-duurzame-luchtverfrissers
https://www.pefc.be/nl/news/volledig-gecertificeerd-opso-pakt-uit-met-nieuw-concept-van-duurzame-luchtverfrissers
https://www.lipton.com/cl/sustentabilidad/sustainable-packaging.html 
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/zero-deforestation/zero-deforestation/
https://www.unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/zero-deforestation/zero-deforestation/
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E-commerce en verpakkingen

E-commerce zit in de lift en gebruikt extreem veel verpakkingen. Aarzel niet om 
met uw leverancier te spreken over PEFC-gecertificeerd materiaal en zorg ervoor 
dat grondstoffen optimaal worden benut. Een paar ideeën: 

• Piepschuim en opgeblazen plastic zakjes  opvulchips van plantaardig materiaal 

• Plastic noppenfolie  gerecycleerd pakpapier  

• Individuele productverpakkingen  gerecycleerd papier

• Plastic tape  papieren tape en kleefstroken

• Aanpasbare dozen om het materiaalgebruik te beperken

• Dozen waarvan het formaat is aangepast aan brievenbussen om het transport te 
beperken ...
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... En morgen? Enkele innovaties

Doorzichtige folie Nieuwe soorten doorzichtig papier kunnen voortaan een 
alternatief bieden voor plastic in voedingsverpakkingen. Ze 
zijn gemaakt van houtvezels en voldoen aan de vereisten voor 
producten die in contact komen met voedsel. Ze zijn geschikt 
voor vochtige voedingsmiddelen, zijn dampdoorlatend, zeer 
vetbestendig, laten geen geuren door en kunnen worden 
bedrukt.

Composteerbare 
verpakkingen

Industriële verpakkingen zijn steeds vaker composteerbaar. 
Maar ook de vraag van consumenten neemt toe. Volgens 
een recente Europese studie voelt gemiddeld 72 % van de 
consumenten zich aangetrokken tot de mogelijkheid om hun 
verpakkingen thuis te composteren5. Vandaag de dag is dat 
type verpakkingen al terug te vinden op de Belgische markt: 
voor koekjes, meel ...

Flessen van 
recycleerbaar 
papier

Wijn- en frisdrankproducenten zijn volop bezig met de 
ontwikkeling van flessen gemaakt van gerecycleerde 
houtvezels. Voorlopig blijft het bij prototypes die nog steeds een 
dunne plastic film vereisen om de dranken te bewaren, maar het 
concept is op de goede weg.

5. Studie door het Toluna-instituut in opdracht van Two Sides, maart 2020 https://www.twosides.info/documents/research/2020/
packaging/Les-pr%C3%A9f%C3%A9rences-des-consommateurs-europ%C3%A9ens-en-mati%C3%A8re-demballage-
en-2020_FR.pdf

Het Pack It Better-platform

Fort Plus en Valipac, twee spelers in de Belgische recyclagesector, hebben 
het platform Pack It Better gelanceerd, met PEFC Belgium als partner. Met dat 

platform stimuleren Fost Plus en Valipac het eco-design van zowel huishoudelijke 
als industriële verpakkingen aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve 

preventie, een betere recycleerbaarheid en circulariteit. 
> Meer info: https://www.packitbetter.be/



Waar vindt u PEFC-leveranciers?
Op de website www.pefc.be

Het is mogelijk dat uw huidige leveranciers al gecertificeerd zijn. Doe de test! Gebruik onze 
online zoekmotor om het na te gaan.

PEFC/07-01-01

ANNUAIRE  
DES ENTREPRISES CERTIFIÉES PEFC
GIDS VAN  
PEFC-GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN
BELGIQUE BELGIË 2022

DUURZAAM HOUT EN PAPIER
BOIS ET PAPIER DURABLE

In onze gids van Belgische PEFC-gecertificeerde 
bedrijven

> Download hem op onze website (tab ‘Documenten’) of 
neem contact met ons op om een papieren exemplaar te 
ontvangen.

Tip: 
Vraag uw leveranciers die nog niet 
PEFC-gecertificeerd zijn om zich te 
laten certificeren en stimuleer de 
vraag naar duurzame materialen.

Neem contact met ons op

Bernard Buntinx beantwoordt uw vragen over het label, de certifi-
ceringsnormen en de leveranciers die beschikbaar zijn in België.

Bernard Buntinx
National Account Manager PEFC Belgium
+32 497 16 13 15  I  bernard.buntinx@pefc.be
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http://www.pefc.be
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FAQ
1. Wat is PEFC ?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een 
onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Haar systeem biedt de garantie dat 
aangekochte houtvezels duurzaam zijn. Dat is mogelijk dankzij twee afzonderlijke processen 
die toch verband houden met elkaar: de certificering van het duurzame bosbeheer en de 
certificering van de Chain of Custody.
PEFC is het meest gebruikte systeem ter wereld. Meer dan 325 miljoen hectare bos is 
gecertificeerd volgens de PEFC-normen voor duurzaam bosbeheer. Uit die gecertificeerde 
bossen halen wereldwijd meer dan 20.000 bedrijven hun houtvoorraad.

2. Wat is een controleketen?

Om hout of houtvezels uit gecertificeerde bossen te volgen tot ze verwerkt zijn in afgewerkte 
producten, wordt een certificeringsproces gehanteerd waarbij de controleketen (Chain 
of Custody, CoC) wordt nagetrokken. Zo’n certificering toont aan dat elke stap binnen de 
toeleveringsketen – van bos tot afgewerkt product – nauwgezet is gecontroleerd tijdens 
onafhankelijke audits. Die ononderbroken lijn is het transparante bewijs dat de producten uit 
bosbouw, zoals verpakkingen, afkomstig zijn uit wettelijk beheerde en gecertificeerde bossen.

3. Zijn gecertificeerde producten duurder?

De certificering hoeft zich niet te vertalen in een prijsstijging. Door op een inclusieve manier 
aan te kopen, kunnen een meerprijs en een monopolie worden vermeden. Bij zo’n aanpak 
doet u een beroep op de twee meest betrouwbare systemen, namelijk PEFC en FSC. 
Die flexibiliteit, gecombineerd met de grote volumes die geleverd worden door PEFC, zou 
prijsstijgingen moeten matigen. 

4. Waarom zou ik zowel PEFC- als FSC-certificering moeten opnemen in mijn 
aankoopbeleid?

In 2021 was slechts 12 % van de bossen in de wereld gecertificeerd. Van die 12 % was 75 
% PEFC-gecertificeerd, en de rest FSC-gecertificeerd. Als een bedrijf slechts een van de 
twee systemen goedkeurt, zijn de aankoopmogelijkheden beperkt en kunnen de volumes 
lager en de kosten hoger zijn. 

PEFC en FSC zijn beoordeeld op de naleving van de vereisten inzake duurzaamheid door twee 
internationale en strenge beoordelingscommissies, namelijk TPAC (de Toetsingscommissie 
Inkoop Hout van de Nederlandse overheid)1 en CPET (de Britse tegenhanger, die zijn 
activiteiten in 2016 heeft stopgezet). PEFC is de enige certificering die de maximumscore 
heeft gekregen voor de verschillende aspecten die werden beoordeeld (FSC Principles & 
Criteria V4.0, FSC Principles & Criteria V5.0, PEFC ST 1003:2018).
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5. Hoe gebruik ik een label op verpakkingen? 

Het PEFC-label mag enkel worden aangebracht op producten waarvan de controleketen 
PEFC-gecertificeerd is, om de aandacht te vestigen op producten en verpakkingen die zijn 
geproduceerd met materialen die afkomstig zijn uit verantwoorde bronnen. Gecertificeerde 
leveranciers brengen het PEFC-label aan, samen met het unieke logonummer van hun 
certificering. Ze kunnen het eenvoudig aanpassen om tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van het merk, door de online PEFC-logo/labelgenerator te gebruiken. 

(1) Avril 2020 - Summary Report of the Final Judgement of PEFC International by the Timber Procurement Assessment 
Committee (TPAC) - Légende : 2 = fully met, 1 = partially met, 0 = not met.

Mars 2015, Summary Report of the Final Judgement of FSC International by the Timber Procurement Assessment Committee 
(TPAC)

Summary of the Assessment Matrix - PEFC International

Score

Sustainable Forest Management (SFM)
Chain of 

Custody (CoC)
Development, Application 
and Management (DAM) (PEM*)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 P1

2

1

0

n.r.

* Procedure on Endorsement of Certification Systems by a Meta-System (PEM)

TPAC Public Summary Report on FSC International – March 2015 
 

3 Summary of the Final Judgement of FSC International 

TPAC assessed the new FSC standard (FSC Principles & Criteria V5.0), the current FSC 
standard (FSC Principles & Criteria V4.0), and all other relevant documents and standards of 
FSC International. TPAC also took into account all information on the functioning of FSC in 
practice which was provided on TPAC’s stakeholder forum (see Stakeholder forum report on 
www.tpac.smk.nl).  
 
Based on the assessment of all standards, procedures and practice information, TPAC 
concludes that FSC is conforming to the Dutch Procurement Criteria. 
 
For FSC Principles & Criteria V5.0, all principles are fully addressed and have a score of 2. For 
FSC Principles & Criteria V4.0, four principles are awarded a score of 1, Principle 5 (Ecological 
Functions), Principle 7 (Contribution to Local Economy), DAM Principle 1 (Standard 
Development) and DAM Principle 5 (Accreditation). Compared to TPACs previous assessment 
of FSC in 2008 DAM Principle 1 has received a lower score. For details see also TPACs 
Stakeholder Forum Report. 
 
 

Summary of Assessment  
The new FSC standard - Principles & Criteria V5.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2                   

1                   

0                   

 
 

Summary of Assessment  
The current FSC standard - Principles & Criteria V4.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 
Chain of 
Custody 
(CoC) 

Development, 
Application and 
Management (DAM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7* P8 P9 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 

2                                   

1                                   

0                                  

 * Principle 7 has two scores: Low Income Countries: 1; Elsewhere: 2. 
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For FSC Principles & Criteria V5.0, all principles are fully addressed and have a score of 2. For 
FSC Principles & Criteria V4.0, four principles are awarded a score of 1, Principle 5 (Ecological 
Functions), Principle 7 (Contribution to Local Economy), DAM Principle 1 (Standard 
Development) and DAM Principle 5 (Accreditation). Compared to TPACs previous assessment 
of FSC in 2008 DAM Principle 1 has received a lower score. For details see also TPACs 
Stakeholder Forum Report. 
 
 

Summary of Assessment  
The new FSC standard - Principles & Criteria V5.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

2                   

1                   

0                   

 
 

Summary of Assessment  
The current FSC standard - Principles & Criteria V4.0 

Score 

Sustainable Forest Management (SFM) 
Chain of 
Custody 
(CoC) 

Development, 
Application and 
Management (DAM) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7* P8 P9 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P4 P5 

2                                   

1                                   

0                                  

 * Principle 7 has two scores: Low Income Countries: 1; Elsewhere: 2. 
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7. Waarom zou ik leveranciers vragen om het PEFC-label aan te brengen op 
gecertificeerde producten?

Door het label aan te brengen op producten, toont u aan klanten, collega’s, externe 
belanghebbenden en consumenten dat u hout en houtvezels uit duurzame bronnen hebt 
gebruikt. Daar zijn de volgende voordelen aan verbonden:

• U kunt het PEFC-label aanbrengen op de verpakking van gecertificeerde producten, 
om het engagement van uw bedrijf voor duurzaamheid en een gezonde toekomst 
voor de bossen van onze planeet kenbaar te maken. 

• Uit de eerste wereldwijde enquête van PEFC/GfK bij consumenten blijkt dat 
wereldwijd meer dan 80 % van de consumenten wil dat bedrijven die gecertificeerd 
materiaal aankopen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, gebruikmaakt 
van een certificeringslabel.

• De labels schenken vertrouwen en verhogen de waarde van het merk. Milieulabels 
zoals dat van PEFC bieden bedrijven de mogelijkheid om hun engagement inzake 
duurzame aankooppraktijken te tonen. De enquête van PEFC/GfK toonde aan 
dat meer dan de helft van de consumenten certificeringslabels als het meest 
geruststellende teken beschouwen dat er rekening is gehouden met het milieu en 
dat er aan duurzame ontwikkeling is gedacht.

• Volgens de Regeneration-studie uit 2013 is het kopen van een product in een 
milieuvriendelijke verpakking een belangrijke milieuactie waartoe consumenten 
zich kunnen verbinden. Diezelfde studie toonde aan dat meer dan een derde van 
de consumenten regelmatig zoekt naar milieulabels. Dat bevestigt ook de enquête 
van PEFC/GfK: daarin gaf bijna 30 % van de consumenten aan actief op zoek te 
gaan naar boscertificeringslabels. 

8. Hoeveel kost het gebruik van het PEFC-label?

Voor merken en detailhandelaars is het gebruik van het PEFC-label volledig gratis. 
Leveranciers van gelabelde producten dienen echter de jaarlijkse audit (+/- € 800) door 
een onafhankelijke instantie te betalen, en de royalties voor de licentierechten (berekend 
op basis van de omzet).

Dat komt bijvoorbeeld voor een kleine onderneming met een omzet van € 750.000 neer 
op een jaarlijkse kostprijs van € 915 voor de PEFC-certificering (ongeveer € 800 voor de 
audit + € 115 royalties).

Er worden kortingen toegekend op die royalties voor kleine ondernemingen die een 
groepscertificaat hebben, of voor bedrijven met meerdere gecertificeerde vestigingen. 

Dankzij de royalties kan PEFC zijn missie uitvoeren, namelijk het bevorderen van duurzaam 
bosbeheer, van het bos tot bij de consument.

De inhoud van deze brochure mag niet gereproduceerd worden zonder de toestemming van PEFC Belgium. Ondanks de grootste zorg die is 
besteed aan de redactie, kan PEFC Belgium de volledige juistheid van de inhoud niet garanderen en kan het niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade veroorzaakt door de publicatie van deze brochure. Augustus 2021. Redactie en opmaak: PEFC Belgium. Foto's: PEFC 
Belgium en zie © (fotografen, merken).
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9. Hoe controleer ik of mijn huidige leveranciers PEFC-gecertificeerd zijn?

Op de website van PEFC Belgium (www.pefc.be) vindt u een database met gecertificeerde 
ondernemingen. Met deze gratis service kunt u onmiddellijk controleren of uw leveranciers 
gecertificeerd zijn.

10. Hoe controleer ik of een aangekocht product wel degelijk gecertificeerd is?

Het is belangrijk om zeker te zijn dat het bestelde product van gecertificeerd duurzame 
herkomst is. Dat controleert u op de factuur.

U dient de volgende twee elementen na te gaan: 

Een duidelijke vermelding van welke producten PEFC-gecerti-
ficeerd zijn en welke niet.

+ De vermelding van het percentage PEFC-materiaal in elk 
product in combinatie met de volgende mededeling(en): X% 
PEFC-gecertificeerd, 100% PEFC-herkomst.
‘PEFC-gecontroleerde bronnen’ geeft aan dat de herkomst van het 
product legaal is, maar niet dat het product gecertificeerd is

Het nummer van het Chain of Custody-certificaat van de leve-
rancier zelf.
De nomenclatuur verschilt naargelang de certificeringsinstelling.
Bijvoorbeeld:
WOOD.BE-COC-00xxx,
SCS-PEFC/COC-XXXXXX-XX…

1.

2.

> Download een voorbeeldfactuur

https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df-
0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf

11. Biedt PEFC ook meer advies en ondersteuning?

Onze Belgische afdeling staat voor u klaar voor advies rond het beschikbare gecertificeerde 
materiaal op de Belgische markt, voor tips over lokale leveranciers en voor ondersteuning 
bij het uitwerken van uw duurzame aankoopbeleid. Bel ons op het nummer 02 223 44 21 
of neem contact op via info@pefc.be.

https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf
https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf
https://cdn.pefc.org/pefc.be/media/2021-09/860afde6-ec98-4e72-90b5-7df0f73f2760/58284fa1-2431-5d50-acc8-43e79f93c1b8.pdf
mailto:info%40pefc.be?subject=
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PEFC Belgium
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 - 1000 Brussel
02 223 44 21 - info@pefc.be

www.pefc.be

Het PEFC-label: 
uw engagement voor een duurzamere wereld PEFC/07-01-01

om Te regenereren.

hebben de kraChT

uiT Te Vinden.

onze bossen

u, om ziChzeLF opnieuW

http://www.pefc.be

