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Bossen zijn de belangrijkste 
bondgenoten van onze planeet ...

Een derde van de oppervlakte van de 
aarde wordt bedekt door bossen, die zo’n 
80% van de biodiversiteit op het land 
herbergen. Ze vormen een heus koolstofre-
servoir en slaan 20% van de uitstoot van 
broeikasgassen op. Bovendien beperken 
ze de gevolgen van klimaatverandering, 
waaronder overstromingen. Ze zijn een bron 
van water, voedsel en hernieuwbare grond-
stoffen die in heel wat van onze producten 
worden gebruikt. 1,6 miljard mensen zijn 
rechtstreeks afhankelijk van bossen voor 
hun levensonderhoud.

Als overheidsaankoper heeft u een 
aanzienlijke impact

In België vertegenwoordigen overheidsop-
drachten meer dan 15% van het nationale 
BBP. De uitgaven van de overheden voor 
werkzaamheden, goederen en diensten 
bedragen in ons land tussen 40 en 50 
miljard euro per jaar1.

Maak deel uit van de oplossing: door uw 
engagement voor een duurzamere wereld 
stuurt u een sterk signaal naar de markt 
en de consumenten. De verwachtingen van 
burgers naar beleidsmakers en openbare 
instellingen toe worden er op het vlak van 
duurzaamheid ook niet minder op.

Het belang van verantwoord
hout en papier aankopen

1. https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzame-overheidsopdrachten

U stimuleert de vraag naar 
verantwoorde materialen 

U bevordert de 
economische waarde van onze 

bossen en verhindert dat ze 
worden vernietigd 

U put de grondstoffen 
van de planeet niet uit

Het bos vernieuwt zich op een 
duurzame wijze

... maar hun ecosysteem is bijzonder 
delicaat

Bossen worden helaas enorm op de proef 
gesteld. De natuurlijke en menselijke 
impact maakt het behoud van onze bossen 
en hun biodiversiteit steeds complexer. Elk 
jaar verdwijnt wereldwijd 47.000 km² aan 
bos, en 12 tot 15% van de CO2-uitstoot is 
te wijten aan ontbossing. Het is dus van 
levensbelang dat het evenwicht tussen de 
verschillende functies van het bos wordt 
behouden.



Armoede bestrijden, waterschaarste en verlies van
biodiversiteit verhelpen, de klimaatverandering afzwakken... 

Het behoud van de bossen is van cruciaal belang om 
die doelstellingen op wereldwijd niveau te verwezenlijken.
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PEFC aan uw zijde om onze bossen te 
beschermen
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 de hele 
wereld. Het is het wijdst verspreide 
boscertificeringssysteem ter wereld. Het 
is het grootste systeem voor boscertificering. 
Wij stellen de toekomst van onze 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.

Pays dont le système
de certification forestière 
est reconnu par PEFC
International

Pays membres du PEFC 
dont le système de certification 
est en voie de reconnaissance

Pays avec entreprises certifiées 
en chaine de contrôle (CoC) PEFC

> 89% van de gecertificeerde bossen
     in België en buurlanden 
     is PEFC-gecertificeerd

> 330 miljoen hectare 
     PEFC-gecertificeerd bossen

> 750.000 eigenaars
     van PEFC-gecertificeerde bossen

> 55 landen
     zijn aangesloten bij PEFC

> 20.000 bedrijven 
     zijn PEFC-gecertificeerd 

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

Cijfers van december 2020.
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> 89% van de gecertificeerde bossen
     in België en buurlanden 
     is PEFC-gecertificeerd

PEFC heeft twee missies:

• Het waarborgen en verbeteren van duurzaam bosbeheer
• Hout als materiaal promoten en consumenten de garantie geven van de legale 

en duurzame herkomst ervan.

Een paar cijfers voor België:

Meer dan 300.000 hectare 
bos is PEFC-gecertificeerd.

Meer dan 700 boseigenaars 
zijn PEFC-gecertificeerd.

91% van de gecertificeerde 
bossen in België beschikt 

over het PEFC-label.

Meer dan 500 bedrijven die hout 
en afgeleide producten verwerken 

zijn PEFC-gecertificeerd.
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Duurzaam bosbeheer is gericht op het behouden van het evenwicht  tussen de ecologische, 
maatschappelijke en economische functies van het bos. Hieronder staan een paar 
voorbeelden van de criteria van PEFC.

De PEFC bosbeheer certificering garandeert dat bossen 
duurzaam worden beheerd.

Milieuvriendelijk

> De biodiversiteit in de bossen behouden en versterken.
> Verbod op het gebruik van ggo's en gevaarlijke chemische producten.
> Boszones met een grote ecologische waarde beschermen.
> De capaciteit voor CO2-opslag verhogen.
> Verbod op omschakeling van bossen naar landbouw of aanplantingen .
> De weerbaarheid van bossen tegen klimaatverandering verhogen en ze beter   
    voorbereiden op de  toekomstige uitdagingen.
> Bodem en waterbronnen beschermen.

Maatschappelijk voordelig

> Veilige en rechtvaardige werkomstandigheden stimuleren.
> Inheemse volkeren beschermen en de rechten van bosarbeiders handhaven.
> Het welzijn van bosafhankelijke gemeenschappen bevorderen.
> Culturele tradities en rechten respecteren.
> De lokale stakeholders, bevolking en gemeenschappen raadplegen.

Economisch levensvatbaar

> Illegale houtkap bestrijden.
> De rol van het bos in de 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.

Wat is een duurzaam beheerd bos? 

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 comple-
mentaire 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?

PEFC staat garant voor een 
betrouwbaar en transparant systeem 
voor het traceren van hout, van bos 

tot afgewerkt product.

©
S

te
ve

 C
ol

e

Bos

Bosbeheer 
certificering Chain of Custody certificering 

Ontginning Bewerking Comercialisering Product met 
het PEFC-label
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In het bos: bosbeheer certificering

De PEFC bosbeheer certificering is een 
vrijwillig proces dat bewijst dat bossen 
worden beheerd op een duurzame manier 
en met respect voor de ecologische, 
maatschappelijke en economische 
functies. Ze vormt de garantie dat alle 
belanghebbenden in het bos de strenge 
regels toepassen die gebaseerd zijn op een 
handvest dat om de 5 jaar wordt herzien.

Samenwerken voor het bos: 

Bij het uitwerken van de criteria 
waakt PEFC erover dat alle spelers 
van het bos worden geraadpleegd 
en dat er naar de mening van alle 
belanghebbenden wordt geluisterd. 
Op basis van Agenda 21 zijn negen 
belangengroepen vertegenwoordigd 
(gebruikers, boseigenaars, lokale 
bevolking, wetenschappers, vakbon-
den, industrie, milieuverenigingen ...).

De fundamentele principes 
achter onze werkwijze:

Openstaan voor dialoog

Transparantie

Zoeken naar consensus

Periodieke evaluaties

Streven naar continue verbetering
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In bedrijven: Chain of Custody-
certificering

De PEFC-certificering van de controleketen 
(Chain of Custody, CoC) bestaat uit het 
volgen van de stroom van gecertificeerd 
hout vanuit het bos doorheen de volledige 
verwerkings- en verkoopketen, wat 
uiteindelijk leidt tot een eindproduct dat 
PEFC-gecertificeerd is. Om een product 
het PEFC-label te laten dragen, moet het 
gebruikte gecertificeerde hout of papier in 
elke fase duidelijk identificeerbaar zijn in de 
voorraden en op de handelsdocumenten 
van de bedrijven. 

Bosexploitanten, schrijnwerkers, 
handelaars, importeurs, 

papierdistributeurs, drukkers ... 
Als elke schakel van de keten 
gecertificeerd is, de duurzame 
herkomst van het hout, papier 

of materiaal dat wordt gebruikt in 
een samengesteld product 

(textiel, hygiëneproducten ...) 
en is afkomstig uit bosbouw 

wordt gegarandeerd.

Onafhankelijke certificeringsinstellingen 
bezoeken jaarlijks de gecertificeerde be-
drijven, om na te gaan of ze de procedures 
correct volgen en het certificaat kunnen 
behouden.
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Samen werken we vandaag 
aan de bossen van morgen.
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U draagt bij aan het duurzaam beheer 
van onze bossen.

Door te kiezen voor PEFC-gecertificeerde 
producten, draagt u bij aan het duurzaam 
beheer van bossen, dat zorgt voor de 
vernieuwing en de bescherming van dit 
erfgoed, dat uw burgers na aan het hart ligt. 

> Garantie van duurzaamheid

U voldoet aan de criteria van de overhe-
den

De PEFC-certificering voldoet aan alle 
selectiecriteria van de overheden op het 
gebied van ecologisch verantwoorde 
aankopen, d.w.z. milieuvriendelijk en gepro-
duceerd in sociaal respectvolle en econo-
misch gunstige omstandigheden. 

> Garantie van verantwoordelijkheid

U geeft burgers het goede voorbeeld 

Met het PEFC-label toont u uw engage-
ment voor duurzaamheid aan uw burgers. 
Het PEFC-logo (bijvoorbeeld op uw druk-
werk) is makkelijk herkenbaar en drukt uw 
steun voor duurzaam bosbeheer uit. 

> Garantie van geloofwaardigheid

Waarom PEFC-gecertificeerde producten opne-
men als vereiste in uw overheidsopdrachten?

Met PEFC heeft u 
een positieve, duurzame impact 

op economisch, sociaal en 
ecologisch vlak.

U beschermt het milieu

• bescherming van soorten en natuurlijke 
omgevingen;

• duurzame exploitatie van hout, met 
respect voor de productiecapaciteit van 
het bos, en op een manier die de vernieu-
wing ervan garandeert. 

> Ecologische garantie

U respecteert de arbeidswetgeving en 
de mensenrechten 

PEFC-gecertificeerde bedrijven voldoen 
aan de sociale, gezondheids- en veiligheids-
eisen die zijn opgenomen in de Verklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
van 1998 over de fundamentele beginse-
len en rechten op het werk. Ze garande-
ren onder meer dat de basisrechten van 
mannen en vrouwen die in PEFC-gecer-
tificeerde bedrijven en bossen werken, 
worden gerespecteerd. 
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3. Cijfers van december 2020.

> Maatschappelijke garantie
U steunt de lokale economie 
en stimuleert korte ketens 

Economische exploitatie van bosproducten 
en van de Belgische en lokale bos-houtsec-
tor. In België is meer dan 40% van de bos-
sen gecertificeerd als duurzaam beheerd, 
waarvan 91% met het PEFC-label (89% 
in onze buurlanden), zodat de voorkeur kan 
worden gegeven aan lokaal hout en korte 
leveringsketens3. Zo vermijdt u de kool-
stofuitstoten die gepaard gaan met trans-
port van hout uit verre landen. 

> Economische garantie
U stimuleert het engagement van uw 
gemeente

Zowel op het gebied van duurzaamheid als 
op economisch vlak. Heel wat Belgische  
gemeenten hebben hun bossen namelijk 
laten certificeren en kregen daarvoor het 
PEFC-label toegekend. U versterkt dus hun 
engagement en het uwe.

> Garantie van engagement
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Uw bijdrage aan de SDGs (Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN)
De ‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties stippelt een wereldwijde koers uit voor 
duurzame ontwikkeling. Deze agenda streeft ernaar om de grote uitdagingen op 
onze planeet het hoofd te bieden en berust op 5 pijlers: mens, planeet, welvaart, 
vrede en partnerschap.

Doelstelling 12 (Responsible Consumption and Production) is gericht op het promoten van 
duurzame consumptie- en productiepatronen, en doelstelling 12.7 vermeldt expliciet de 
rol van de overheid als aankoper. Duurzaam bosbeheer sluit volledig aan op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.

MENS: 
Veel van de armste mensen zijn afhankelijk van voedsel uit bossen, 
die voor hen een middel zijn om aan hun basische noden 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 levenkwaliteit aan en een manier om 
hun kinderen op te voeden. De PEFC-certificering voldoet aan de 
fundamentele vereisten van de IAO (Internationale Arbeidsorgani-
satie), en vereist ook onder meer gelijke lonen 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 de 
boom is gekapt (in het bouwwerk of de meubels die ermee worden 
gemaakt). De bosbodem filtert water. 75% van het toegankelijk 
zoetwater in de wereld komt uit bossen. Boomwortels beschermen 
de bodem tegen erosie, lawines en modderstromen. Door bossen 
duurzaam te beheren, kan hout worden gebruikt om duurzame 
steden en gebouwen op te trekken met  hernieuwbare grondstof-
fen. Daarnaast kan er ook biomassa mee worden geproduceerd om 
schone energie op te wekken. 
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PARTNERSCHAP: 

PEFC heeft een globale visie aan 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 respect voor de mensenrechten, inclusief de tradi-
tionele rechten van de lokale bevolkingen, 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. 



18 - PEFC Belgium

Lokale overheden en duurzaamheid
De huidige wetgeving inzake overheidsopdrachten (van 17 juni 2016) biedt overheidsaan-
kopers tal van mogelijkheden om duurzaamheid op te nemen in bestekken. Het belang van 
producten uit verantwoord bosbeheer neemt almaar toe.

Bestaande richtlijnen en initiatieven

Federaal 

De omzendbrief P&O/DD/2 (18 november 
2005) betreft het aankoopbeleid van de 
federale overheid en stimuleert het gebruik 

> Meer info: 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be

Vlaanderen
 
100% duurzame overheidsopdrach-
ten tegen 2020: dat was de ambitie van 
de Vlaamse Regering. Daarin speelt de 
aankoop van hout en afgeleide producten 
een rol. Er werden verschillende steekkaar-
ten uitgewerkt om duurzame overheidsop-
drachten te vergemakkelijken (renovatie- en 

> Meer info: 
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/duurza-
me-en-innovatieve-overheidsopdrachten/hout

constructiewerken, meubelen, papier-
producten ...). Die steekkaarten bevatten 
duurzaamheidscriteria waarmee rekening 
kan worden gehouden en de clausules die 
opgenomen dienen te worden in bestekken 
en aanbestedingen.

van hout uit duurzaam beheerde bossen. 
PEFC-hout speelt er een belangrijke rol in. 

Mss kunnen we hier de volgorde 
aanpassen?  
 - Federaal 
 - Vlaanderen 
 - Brussel 
 - Wallonië
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Wallonië 

In Wallonië geldt een omzendbrief voor 
de aankoop van print- en kopieerpa-
pier, waarin het belang van de herkomst 
van de vezels wordt benadrukt en PEFC 
wordt vermeld. Deze omzendbrief, die het 
resultaat is van een algemeen actieplan dat 
gericht is op het opnemen van sociale en 
milieuclausules in overheidsopdrachten in 
het Waalse Gewest, is van toepassing voor 
Waalse besturen en wordt aanbevolen aan 
de Waalse provincies, gemeenten, vereni-
gingen, enz. 

Het typebestek CCTB 2022 is een referen-
tiewerk voor het opstellen van kwaliteitsvol-
le bijzondere bestekken met voorschriften 
voor bouw- of renovatiewerken. Het geeft 
onder meer aan dat het gebruikte hout 
afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde 
bossen en vermeldt PEFC als een van de 
labels die voldoen aan de technische speci-
ficaties van bijzondere bestekken.

> Meer info: 
https://developpementdurable.wallonie.be/achats-publics-responsables 

Brussel 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent 
een bijkomende premie toe aan inwoners 
die hun gevelbekleding plaatsen of vervan-
gen (om de ventilatie en de bescherming 
tegen weersomstandigheden te verbete-

> Meer info: 
https://quartiers.brussels/ 

ren) en daarbij gebruikmaken van bepaalde 
materialen, waaronder PEFC-gecertificeerd 
hout; of nieuwe raamkozijnen plaatsen van 
PEFC-gecertificeerd hout met dubbele of 
driedubbele beglazing.4

4. Premies 2020.



©
E

ar
th

w
or

ld
 A

rc
hi

te
ct

s



PEFC Belgium - 21

In 4 stappen naar een duurzaam 
aankoopbeleid met producten met 
het PEFC-label 

1.  Voorbereiding  
2.  Hout/papier met PEFC-label opnemen als vereiste
3.  De geleverde producten controleren
4.  Uw engagement kenbaar maken

Een paar tips voordat u aan de slag gaat: 

1. Maak een inventaris op van de produc-
ten van hout en papier die u gebruikt. 
Is een deel ervan al voorzien van een 
label? Welke houtsoort wordt het vaakst 
gebruikt? Maak een lijst van benodigdhe-
den: van pakken papier tot raamkozijnen 
of speeltoestellen: voor welke aankopen 
wilt u erop kunnen vertrouwen dat ze 
duurzaam zijn?

1. Voorbereiding

2. Wijs een verantwoordelijke persoon 
aan voor de opvolging van gelabelde 
producten. (Als u kiest voor PEFC-ge-
certificeerde producten, wordt deze 
persoon of dienst het contactpunt met 
PEFC bij vragen.).

3. Leg doelstellingen vast: soms is het 
interessant om in fasen te werken.

4. Voer eventueel een marktstudie uit 
naar de beschikbaarheid van gecertifi-
ceerde producten. Neem gerust met ons 
contact op.

Wilt u duurzaam en legaal hout opnemen in uw aanbesteding of overheids-
opdracht? Hier vindt u enkele tips als u een beroep doet op PEFC-gecertifi-
ceerde producten.
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U kunt het gebruik van gecertificeerd 
hout van duurzame herkomst eenvoudig 
opnemen als vereiste bij het aanbesteden 
van uw overheidsopdrachten. Om dat te 
doen, moet u uw duurzaamheidsvereisten 
formuleren als  controleerbare criteria 
in de technische clausules en aangeven 
welke bewijzen van overeenstemming 
de inschrijvers moeten voorleggen. 

Houd er wel rekening mee dat u als overheid 
geen specifiek label kunt eisen, maar u 
kunt wel vermelden dat het gebruikte hout 

2. Hout/papier van gecertificeerd duurzame 
herkomst opnemen als vereiste

of de daarvan afgeleide producten moeten 
voldoen aan gelijkwaardige duurzaamheid-
scriteria (‘PEFC of gelijkwaardig’).5

Wij raden daarnaast ook aan om een percen-
tage van minimaal 70% gecertificeerd 
duurzame vezels te vermelden (gerecy-
cleerde vezels tellen ook mee). Bij PEFC is 
dat het minimale percentage dat is vereist 
om het PEFClabel toe te kennen, en het zal 
ervoor zorgen dat de gewenste producten 
voldoende gecertificeerd duurzaam materi-
aal bevatten.

Marktbeschrijving en voorbeeldzinnen

Doel van de overheidsopdracht: aankoop van <product van hout, op basis van hout 
of papier>

Motivering: <Naam van overheidsdienst Y> hecht belang aan de ecologische, 
maatschappelijke en economische pijlers van duurzame ontwikkeling. Dit wordt 
beschreven in zijn <strategisch beleid>, <missie>, <aankoopbeleid>.

Algemene specificaties: De grondstoffen op basis van hout waaruit het <product 
van hout, op basis van hout of papier> bestaat, zullen afkomstig zijn uit duurzaam 
beheerde bossen. Het <product van hout, op basis van hout of papier> zal gecertifi-
ceerd zijn volgens de systemen van PEFC of een equivalent systeem5.

Technische specificaties: Minstens 70% van de grondstoffen van <product van 
hout, op basis van hout of papier> dient afkomstig te zijn uit duurzaam beheerde 
bossen of gerecycleerde bronnen. 

5. Voor het bepalen van de gelijkwaardigheid wordt verwezen naar de lijst met uitgebreide criteria in de bijlage bij dit document.
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DOEL: 

erop toezien dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen 

EN

nagaan of het product afkomstig is uit een gecertificeerd bedrijf 

(bouw, drukkerij ...)

Op te vragen bewijzen van overeenstemming
> De leverancier dient aan te tonen dat <het product van hout, op basis van hout of 
papier> gecertificeerd is via een PEFC Chain of Custody- of gelijkwaardig certificaat. 
De factuur dient een geldig Chain of Custody-nummer te vermelden, evenals het 
percentage gecertificeerd product. Eventuele onderaannemers dienen ook gedekt 
te zijn door een PEFC Chain of Custody-certificaat of een equivalente certificering. 

> De uitvoerder van de werken beschikt over een geldig PEFC Chain of Custody- of 
gelijkwaardig certificaat.  Een kopie hiervan dient bij de prijsofferte te worden gevoegd 
of vóór de toekenning te worden bezorgd. Prestatievereisten, zoals bijvoorbeeld de 
sterkteklasse van het hout, kunnen in dit hoofdstuk worden opgenomen. Deze zijn te 
verkiezen boven een specificatie van de houtsoort.
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Het label ‘PEFC-gecertificeerd’ 
garandeert dat de grondstoffen in het 
product minstens 70% afkomstig zijn 

uit PEFC-gecertificeerde bossen 
en/of gerecycleerd materiaal bevat. 

Het percentage gerecycleerd 
materiaal mag in geen geval hoger 

zijn dan 85%.

Als u hebt gekozen voor PEFC-gecertificeerde producten, dient u bij de controle 
ervan op de volgende elementen te letten. Deze stap is van cruciaal belang voor 
uw duurzame aankopen.

• Controleer of het logo aanwezig is op het product zelf (van toepassing voor bepaalde 
producten)

• Vraag een kopie van het Chain of Custody-certificaat van de leverancier 
• Ga na of er op de factuur van de leverancier een vermelding staat van PEFC-producten 

(met percentage) 

1. Producten met het PEFC-logo

Er kunnen twee soorten logo’s op een product staan:

3. Controleren of de geleverde producten 
PEFC-gecertificeerd zijn6

Opmerking: om aan 70% PEFC-gecertificeerde vezels in een product 
te geraken, kunnen gerecycleerde vezels ook meegeteld worden 

in het percentage. 

Het label ‘PEFC-gerecycleerd’ 
garandeert dat de grondstoffen in het 
product minstens 70% gerecycleerd 

materiaal bevatten. Dit logo is 
verplicht als het aandeel gerecycleerde 

vezels hoger is dan 85%.

6. Let op: de beoordelingscriteria voor offertes/facturen hebben enkel betrekking op de PEFC-certificering, en geven in geen geval 
een garantie voor de beoordeling van offertes die andere gevraagde certificeringen/labels voor hout/papier bevatten.

PEFC/07-01-01

Recyclé PEFC

Ce produit est issu de
sources recyclées

www.pefc.bePEFC/07-01-01

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement

www.pefc.be
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Het PEFC-logo mag op een product worden aangebracht, maar dat is geen 
verplichting. Op onbewerkt hout (half afgewerkte producten) staat het 

maar zelden. Ga het dus na op de factuur (zie verderop).

Dankzij het logo op het product of de 
verpakking is het meteen duidelijk of het 
een PEFC-product is. 

> Papier: het logo kan op verschillen-
de manieren worden aangebracht: op het 
etiket, op de verpakking van een pak papier, 
op de doos waarin de pakken papier zitten, 
rechtstreeks op het product (zoals mappen, 
notablokken ...).

> Hout: het logo bevindt zich bijna nooit 
op onbewerkt hout of een onafgewerkt 
product. Op afgewerkte producten wordt 
het logo aangebracht in de vorm van een 
etiket of een gravure, of het is gedrukt op 
de verpakking. 

Enkel bedrijven met een PEFC-certificaat 
mogen het PEFC-logo op hun producten 
aanbrengen. Elk gecertificeerd bedrijf krijgt 
een uniek PEFC-logonummer. Het volgt 
deze nomenclatuur: PEFC/xx-xx-xx. 

U kunt de geldigheid van een logonum-
mer eenvoudig controleren door op onze 
website (www.pefc.be) te klikken op de 
knop ‘PEFC VINDEN’ en het logonummer 
in te voeren.

2. Kopie van het Chain of Custody-
certificaat

Elk bedrijf dat PEFC-gecertificeerd is, 
beschikt over een Chain of Custody-certi-
ficaat dat het in staat stelt om PEFC-pro-
ducten te verkopen. Dit certificaat is 5 jaar 
geldig. Een PEFC-gecertificeerd bedrijf 
heeft een eigen nummer, het nummer van 
het Chain of Custody-certificaat.

Het certificaatnummer verschilt van 
het logonummer en wordt toege-
kend door een onafhankelijke certifi-
ceringsinstelling. Het nummer begint 
steeds met de identificatie van de 
certificeringsinstelling, gevolgd door 
een aantal cijfers. 
Voorbeeld: CTIB-TCHN 9999; 
BE99/9999 ; CU-PEFC 9999. 

Twee mogelijkheden: 

• Ofwel wordt het certificaat ingediend 
samen met de offerte, zodat kan 
worden nagegaan in hoeverre de kandi-
daten of inschrijvers voldoen aan de 
vereiste normen. Het niet bijvoegen van 
deze documenten kan leiden tot uitslui-
ting omwille van de onregelmatigheid van 
de offerte. 

• Ofwel wordt in een open procedure aan 
de inschrijver gevraagd om op eer te 
verklaren dat hij voldoet aan de vereisten. 
In dat geval dienen enkel gecontacteer-
de inschrijvers vóór de toekenning het 
certificaat  van de Chain of Custody voor 
te leggen.

http://www.pefc.be
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Het is nuttig om de geldigheid van het 
certificaat na te gaan via onze website 
(www.pefc.be, TAB ‘‘PEFC VINDEN’). Het 
is mogelijk dat de certificering van een 
bedrijf is opgeschort of ingetrokken naar 
aanleiding van een controle.

Uw leverancier moet 
beschikken over een geldig 
Chain of Custody-certificaat.

Een bewijsstuk van zijn 
leverancier volstaat niet!

Het is belangrijk om steeds een kopie van het certificaat te vragen en een 
factuur te ontvangen die duidelijk vermeldt 
welke producten PEFC-gecertificeerd zijn. 

 

Authorised by 

  

 
SGS Société Générale de Surveillance SA  

1, place des Alpes, 1211 Geneva, Switzerland 
t +41 (0)22 739-91-11□f +41 (0)22 739-98-86□www..sgs.com 

 
Organisations with a valid PEFC chain of custody certificate can only use the PEFC Logo with unique PEFC 

license logo number based on PEFC Logo usage license contract issued by the PEFC Council or another entity 
authorised by the PEFC Council and in accordance with the PEFC logo usage rules. 

Page 1 of 2 
 

 

 

 

 

 

Certificate BE16/819942401 
 

The organisation 
 

Woodstoxx NV 
 Hogeweg 245 

8930 Menen, Belgium 
has been assessed and certified as meeting the requirements of the standard  

 

PEFC - Chain of Custody 
 

PEFC ST 2002:2013 – “Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements”  - dated 24/05/2013 
PEFC ST 2001:2008, Second Edition – “PEFC Logo Usage Rules – Requirements” – dated 26/11/2010 

as amended and published on www.pefc.org 
 

This certification includes the following products 
 

The scope of registration appears on page 2 of this certificate 
 

This certificate is valid from 9 July 2021 until 6 July 2026 
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. 

Recertification audit due 90 days prior to expiry date. 
Issue 3. Certified since June 2016 

 
This is a multi-site certification 

Additional site details are listed on the subsequent page 
  

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of 
Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention 

is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues 
established therein. The authenticity of this document may be verified at 

http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any 
unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this 

document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 

 

 

 

21-1020_E_SOFIDEL BENELUX_210222Cf 
FO-12-P05-51-E_26/04/2016 

 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 
WOOD.BE-COC-001020 

 
WOOD.BE certifies that the company 

 
SOFIDEL BENELUX, A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel, Belgium 

 
in the following location 

 
SOFIDEL BENELUX, A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel, Belgium 

 
and for the following activities 

 
Production & sale of household paper: finished products and parent reels 

 
fulfills the requirements of 

 
PEFC ST 2002:2013: « Chain of Custody of Forest Based Products - 

Requirements » 
 

and this according to the control system according the management method «Percentage» 
 

This certificate was first issued on 7/03/2011 and will, unless suspended or withdrawn by WOOD.BE, remain valid until 
6/03/2026.

 

Brussels, 22/02/2021 

 
C. De Roock 

General Manager 
 

This certificate is linked to the convention PP11-B113 and remains the property of WOOD.BE. 
This certificate and all copies of it shall be returned immediately to WOOD.BE on request. 

The validity of this certificate and the scope shall be verified on www.pefc.org. 
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied 

by the certificate holder is PEFCTM certified (or PEFC controlled sources). 
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the 

scope of this certificate when the required PEFCTM claim is clearly stated on invoices and shipping documents. 
 

WOOD.BE is the ‘Centre technique et scientifique de l’Industrie transformatrice 
du Bois et des Matières Connexes’  (formerly known as CTIB-TCHN), 

Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels 
info@wood.be – www.wood.be  tel: +32 (0)2.558.15.50 

Voorbeelden van PEFC Chain of Custody-certificaat
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3. Factuurcontrole 

EEN CORRECTE PEFC-FACTUUR

Enkel een correct opgestelde factuur biedt u de garantie dat het wel degelijk om 
PEFC-producten gaat.

De PEFC-factuur moet twee elementen bevatten:

Een duidelijke vermelding van welke 
producten PEFC-gecertificeerd zijn 
en welke niet.
 
+ De vermelding van het percenta-
ge PEFC-materiaal in elk product in 
combinatie met de volgende mede-
deling(en): X% PEFC-gecertificeerd, 
100% PEFC-herkomst.

PEFC-gecontroleerde bronnen geeft aan dat de 
oorsprong van het product legaal is, maar niet 
dat het product gecertificeerd is

Het nummer van het Chain of 
Custody-certificaat van de leveran-
cier zelf.

De nomenclatuur verschilt naargelang de certi-
ficeringsinstelling.

Bijvoorbeeld:
WOOD.BE-COC-00xxx,
SCS-PEFC/COC-XXXXXX-XX…

1.

2.
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4. Uw engagement kenbaar maken  

Gebruikt u PEFC-gecertificeerd hout in uw bouwwerken en projecten? Drukt u uw 
brochures op papier met het PEFC-label? Maak uw inspanningen kenbaar aan de 
burgers. Zo toont u niet alleen uw maatschappelijke engagement, maar spoort u 
inwoners ook aan om uw voorbeeld te volgen.

Financiële steun
• Subsidies verstrekken aan inwoners/

verenigingen voor het gebruik van 
PEFC-gelabeld hout of het plaatsen 
van nieuwe raamkozijnen of isolatie met 
PEFC-gelabeld hout. 

Andere 
• Informatiesessies over het PEFC-label 

organiseren voor uw collega’s.
• Een seminarie organiseren over de Chain 

of Custody voor lokale bedrijven. Wij 
staan steeds klaar om u te helpen.

Neem gerust contact met ons op 
als u een activiteit wilt uitwerken 

of brochures en affiches 
wenst te ontvangen. 

info@pefc.be

Breng ons op de hoogte van uw
projecten met PEFC! Wij delen 
uw initiatieven met veel plezier 

via onze mediakanalen.

Een paar ideeën: 

Informatieve teksten
• Een artikel over duurzaamheid in uw 

lokale nieuwsbrief of het infoblad van de 
gemeente. 

• Een rubriek rond ‘duurzaamheid’ of 
‘milieu’ op de website van de gemeente/
provincie. 

• Meer zichtbaarheid voor de verklaring 
van uw duurzame aankoopbeleid 
(infoblad van de gemeente, website, 
affiche aan het gemeentehuis …).

• Een artikel in het infoblad van de 
gemeente over het gebruik van 
ecocheques, waarmee PEFC-producten 
kunnen worden gekocht. 

• Uw inspanningen kenbaar maken bij de 
lokale pers.

Brochures
• Een folder over de acties rond duurzaam-

heid of milieu in uw gemeente.
• Brochures en affiches met informatie 

over PEFC die ter beschikking worden 
gesteld in het gemeentehuis of door de 
provincie.

Activiteiten
• Geleide wandeling in het bos (bijvoor-

beeld in het kader van de Week van het 
Bos). 

• Bezoek aan een PEFC-gecertificeerd 
bedrijf of een gebouw van PEFC-gecer-
tificeerd hout.



©
D

an
ie

l S
es

sl
er

 -
 U

ns
pl

as
h



30 - PEFC Belgium

Duurzame politieke ambities op elk niveau, 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van inkopers, de ecologische overtuiging 
van leveranciers en de verwachtingen van 
consumenten stimuleren het Belgische 
aanbod van producten die gemaakt zijn van 

gecertificeerd hout en papier van duurzame 
herkomst. Aangezien PEFC het grootste 
certificeringssysteem ter wereld is, zal u op 
de markt een uitgebreid productassortiment 
vinden. Hieronder vindt u een overzicht.

Producten van duurzaam hout en papier
Welke producten zijn beschikbaar 
op de markt? 

bouw- eN reNovatiewerkeNeN: 

• Kozijnen, deuren, ramen, trappen
• Houtskeletten, dakelementen
• Terrassen, gevelbekleding
• Multiplex, platen uit OSB, MDF, onbewerkt hout ...
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• Speeltuigen, schommels
• Hekken, bloembakken, banken
• Straatmeubilair, houten terrassen ...

buiteNmeubeleN:
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• Vloerbekleding
• Kantoormeubelen, kasten
• Tafels, stoelen ...

biNNeNiNrichtiNg: 

©
S

ta
nt

on
 W

ill
ia

m
©

K
ew

lo
x

eNergie:

• Pellets
• Biomassa

• Brochures, flyers, affiches ...

drukwerk:
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• Kopieerpapier en grafisch papier (onbedrukt papier dat geschikt is voor schrijfwerk, 
drukwerk of kopieën)

• Enveloppes, etiketten 
• Schriften, mappen, agenda's, kalenders, notablokken
• Pennen, potloden, latten, gadgets zoals sleutelhangers ... op basis van hout
• Dozen, palletten en karton (bijvoorbeeld voor platen) ...

kaNtoorbeNodigdhedeN:
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• Toiletpapier, keukenrol, zakdoekjes

hygiëNeproducteN:

Op zoek naar een specifiek product?
Neem contact met ons op 

of ontdek alle PEFC-gecertificeerde producten en bedrijven op 

www.pefc.be

Overweeg om voor uw interne en externe 
communicatie PEFC-papier te gebruiken.
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Maritiem Station in Brussel
PEFC-gecertificeerde steunbalken

Place des Sciences in Louvain-La-Neuve
Houten terras uit PEFC-gecertificeerde 
Waalse eik

Congrescentrum in Bergen
Houten gevelbekleding van PEFC-gecerti-
ficeerd acaciahout

Gebouw van Leefmilieu Brussel
Er werd uitsluitend hout met het PEFC label 
gebruikt, zelfs voor de bekistingen.

Politiekantoor van Charleroi
Houtskeletbouw met PEFC label

Passiefwoningen in Huldenberg
Gevelbekleding met PEFC label

Sociale woningen in Bever
Zowel houtskeletbouw als gevelbekleding 
met PEFC label.

Bibliotheek in Namen
Meubilair op basis van PEFC-gecertificeerde 
houtvezels.

... en nog veel meer.

Een paar realisaties met PEFC in België
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Politiekantoor van Charleroi

Stedelijk Lyceum Hardenvoort

Gemeentebestuur van Villers-le-Bouillet 

Breng ons op de hoogte 
van uw projecten!
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Greenwal 

Boerenbond Leuven

Decrolyschool
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Waar vindt u PEFC-leveranciers? 

Op onze website (www.pefc.be), onder de 
rubriek ‘PEFC vinden’: u krijgt toegang tot 
de gegevens van gecertificeerde bedrijven in 
België en elders in de wereld. 

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 bedrij-
ven: download hem op onze website (rubriek ‘Documenten’) 
of neem contact met ons op om een papieren exemplaar te 
ontvangen.

In winkels of catalogi (kantoor of doe-het-zelf): zoek 
het PEFC-logo op producten, verpakkingen of rekken, of 
neem contact op met de handelaar.
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FAQ

1. Een van mijn leveranciers is niet PEFC-gecertificeerd. Wat moet ik doen? 

Als uw vaste leverancier niet beschikt over een PEFC-certificaat, kunt u hem doorverwijzen 
naar PEFC Belgium. Wij bezorgen hem dan de informatie die hij nodig heeft om 
PEFC-gecertificeerd te raken. 

2. Kan ik een geografische productiezone opleggen of een specifieke locatie 
bepalen waar de leverancier zich moet bevinden? 

De EU-wetgeving verbiedt discriminatie op grond van de vestigingsplaats van bedrijven. 
Het geografische criterium is iets delicaats, omdat het indruist tegen het beginsel van 
vrije mededinging bij een aanbesteding. In de praktijk is het echter mogelijk om in het 
kader van een onderhandse aanbesteding een beroep te doen op plaatselijke leveranciers 
naar keuze. Dat betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat dit bedrijf ook lokaal hout 
aankoopt. U kunt de kandidaten bijvoorbeeld vragen om in hun offerte een lijst op te 
geven van onderaannemers waarop ze een beroep zullen doen, met het bewijs dat die 
onderaannemers aan de PEFC-vereisten voldoen (bv. lokaal hout), met de vermelding dat 
een onderaannemer tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht alleen zal worden 
aanvaard als aan de kwalitatieve selectievoorwaarden is voldaan. 

3. Wat is een certificering per project? 

In een kortetermijncontext met veel gecertificeerde leveranciers of materialen, zoals in de 
bouwsector, is het niet altijd de meest efficiënte optie om een PEFC Chain of Custody op 
te zetten. In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om een ‘certificering per project’ toe 
te passen. Dat betekent dat er voor een bepaald project dat beperkt is in tijd en ruimte, een 
Chain of Custody-certificaat kan worden verkregen. Aannemers die aan een project werken 
dat is gecertificeerd door een Chain of Custody, worden beschouwd als projectleden. Er 
wordt niet van hen verwacht dat ze zelf over het certificaat beschikken. Een controle-
instelling (bijvoorbeeld de hoofdaannemer) is verantwoordelijk voor het volledige beheer, 
de controle van de Chain of Custody van het project en de correcte uitvoering ervan. 

4. Moet ik kiezen voor gecertificeerd papier in plaats van gerecycleerd papier? 

Gerecycleerd papier en gecertificeerd papier zijn geen tegengestelden, maar vullen elkaar 
aan. Recyclage van papier kent zijn grenzen. Heel wat papiermerken bieden vandaag de 
dag papier aan dat zowel primaire vezels bevat, die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde 
bossen, als gerecycleerde vezels.  Ze kunnen ook voorzien zijn van het PEFC-logo. 
Bovendien is gerecycleerd papier niet altijd geschikt voor elke toepassing. 
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5. Hoe breng ik het PEFC-logo aan op mijn drukwerk? 

Nadat u een drukker hebt gekozen, vraagt u hem naar zijn PEFC-logo en legt u hem uit 
waar u het wilt aanbrengen op het drukwerk. Hij is op de hoogte van de gebruiksregels van 
het logo en bezorgt u het geschikte logo.

6. Welk communicatiemateriaal kan ik van PEFC ontvangen? 

PEFC Belgium heeft communicatiemateriaal dat gratis ter beschikking kan worden gesteld. 

• Brochures voor het grote publiek 
• CoC-brochures (bedrijf van de Chain of Custody)
•  Informatieve video’s
•  Affiches en visuals
•  Standaardteksten over duurzaam bosbeheer 
•  Persdossier 
•  … 

Neem met ons contact op via info@pefc.be om uw project met ons te bespreken en te 
bekijken hoe wij u kunnen helpen.
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BIJLAGE 1: criteria voor producten afkomstig 
uit duurzaam beheerde bossen 

In omzendbrief P&O/DD/2 van 18 november 2005 worden de criteria vastgelegd voor de 
validering van boscertificeringssystemen voor duurzaam hout, die zijn uitgewerkt door de 
federale overheid en goedgekeurd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Pas deze tekst aan op basis van het aangekochte <product>.

<Producten> afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: elk type <producten> van hout 
dat afkomstig is uit bossen waarvan het duurzame beheer is gecertificeerd door een 
onafhankelijke instelling op basis van internationaal erkende criteria. 

De minimumcriteria waaraan een boscertificeringssysteem moet voldoen om door 
<gemeentebestuur> te worden erkend als toereikende garantie dat <product> afkomstig 
is uit duurzaam beheerde bossen, zijn de volgende: 

• Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het beheer van bossen is 
gebaseerd op internationaal aanvaarde principes en criteria (onder meer de criteria 
van Helsinki), die op institutioneel en politiek gebied zijn afgestemd op de lokale 
situatie; 

• Het boscertificeringssysteem moet rekening houden met de diversiteit en de 
specifieke aspecten van elke regio en mag niet discrimineren ten opzichte van 
bepaalde bostypes, groepen van boseigenaars, landen of regio's; 

• Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer de nationale 
wetgeving en de internationale overeenkomsten naleeft;

• Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer doelgericht, 
doeltreffend en economisch rendabel is; 

• De certificering moet leiden tot een label op of bij het product dat afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen, zodat op betrouwbare wijze het onderscheid kan 
worden gemaakt met andere producten; 

• Het boscertificeringssysteem moet de traceerbaarheid van de gecertificeerde 
producten garanderen via een Chain of Custody (CoC);

• Het boscertificeringssysteem moet garanderen dat het bosbeheer is gebaseerd op 
een sterk ontwikkelde sociale dialoog en op respect voor de rechten van inheemse 
volkeren. De certificering moet garanties vastleggen voor de bescherming van 
milieu en maatschappij;
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• Het boscertificeringssysteem heeft een inclusief karakter en is aanvaardbaar voor 
een groot aantal betrokken partijen, waaronder de lokale gemeenschappen en 
milieu-ngo's; 

• Het boscertificeringssysteem moet volledig transparant zijn voor de betrokken 
partijen en het grote publiek; 

• Het boscertificeringssysteem moet de actieve deelname van de beheerder/
eigenaar van het gecertificeerde bos garanderen; 

• De certificering moet worden toegekend door een onafhankelijke geaccrediteerde 
instelling.

De PEFC-certificering voldoet aan alle bovenvermelde criteria.

Heeft u nog vragen? 
PEFC Belgium is uw Belgische referentie voor advies rond 
gecertificeerde producten op de Belgische markt, lokale 

leveranciers en het uitwerken van uw duurzame aankoopbeleid.
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HET PEFC-LABEL: UW ENGAGEMENT VOOR EEN DUURZAMERE WERELD

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 publi-
catie van deze brochure. Augustus 2021. Redactie en opmaak: PEFC Belgium. Foto's: PEFC Belgium en zie © 
(architectenbureaus, gecertificeerde bedrijven, fotografen).
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Het PEFC-label 
Uw garantie voor een verantwoorde aankoop van hout of 
papier en een duurzame toekomst voor onze bossen


