
PEFC - Jouw gecertificeerde oplossing voor verantwoord aankopen 

Wanneer je als leverancier van verpakkingsmateriaal kiest voor 

PEFC-certificering, werk je mee aan een verantwoordelijke 

bevoorradingsketen gaande van bos tot huis. 

Het is een manier voor jou om je kopers te laten zien dat je actief 

bezig bent met het beschermen van bossen. En wanneer zij 

jouw verpakkingen kopen, doen zij dat ook.

Word PEFC-gecertificeerd om toegang te krijgen 
tot meer gecertificeerd materiaal

• Certificering is de basis van dat verantwoord inkopen. Door 

je te laten certificeren voldoe je aan de eisen van de markt en 

aan de regelgeving.

• Certificering wordt steeds meer een wereldwijde norm, en 

het verkrijgen van een PEFC-certificatie is de beste manier 

om ononderbroken markttoegang te garanderen.

• Dankzij PEFC-certificatie kan je gelijke tred houden met 

deze evoluties en voldoen aan de toenemende 

verwachtingen van je kopers.

• Beschikbaarheid en keuzevrijheid, je hebt toegang tot het 

grote aanbod aan PEFC-gecertificeerde houten en niet-

houten bosproducten.

• Gebruik van het wereldwijd erkende PEFC-label om jouw 

verantwoorde inkoop aan te tonen.

Waarom certificatie ?

Waarom PEFC 

Hoe behaal je een PEFC 

kontroleketencertificaat? 
https://www.pefc.be/nl/doe-mee-als/coc-onderneming

We zijn er om je te helpen!

Bernard Buntinx – National Account Manager

PEFC Belgium, www.pefc.be

bernard.buntinx@pefc.org +32 (0)497 16 13 15

Het PEFC-label 

garandeert dat 

gecertificeerde 

verpakkingen ook op 

verantwoorde wijze 

ingekocht: 

Het PEFC kontroleketen

mechanisme traceert en 

verifieert de grondstof 

door middel van audits 

door derden.

Veilige 

werkomstandigheden 

voor bosbouwers, 

producenten en alle 

andere werknemers.

Duurzaam bosbeheer 

beschermt de 

biodiversiteit, helpt 

klimaatverandering 

tegen te gaan en 

vermindert bodemerosie 

en woestijnvorming -

allemaal goed voor de 

planeet en voor lokale 

gemeenschappen die in 

en rond bossen wonen.

Wanneer bossen 

duurzaam worden 

beheerd, worden zij een 

echt hernieuwbare 

hulpbron.

Recycling blijft een 

belangrijk onderdeel van 

de oplossing.

De behoefte aan producten 

op basis van bomen neemt 

toe, de productie van 

recycleerbare verpakkingen 

en/of het gebruik van 

gerecycleerde materialen 

helpt de productieve vraag 

naar bossen te verminderen.

Bij gebruik als supplement 

op PEFC-gecertificeerde 

nieuwe vezels kunnen 

gerecycleerde materialen 

helpen te voldoen aan de 

marktvraag naar 

bosmaterialen.

Op deze manier dragen 

gerecycleerde materialen en 

gecertificeerde 

bosmaterialen beide bij aan 

een verantwoorde 

verpakkingsoplossing voor 

jouw merk.

PEFC controleketencertificatie helpt 

verpakkingsleveranciers toegang te krijgen tot de 

markt en te voldoen aan hun eigen duurzaam-

heidsdoelstellingen en die van hun klanten. Dit door:

• Het aantonen van de best practices van het 

verantwoord aankopen

• Te voldoen aan wettelijke eisen

• Te voldoen aan de verwachtingen van de koper

• Bij te dragen aan de bredere duurzaamheids-

doelstellingen en -waarden van je bedrijf.

Jouw duurzaamheidsdoelstellingen

bereiken
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Bepaalt de norm voor duurzaam bosbeheer

• Het belangrijkste boscertificeringssysteem ter wereld en hét 

systeem voor kleine boseigenaren

• Beschermt de biodiversiteit, de ecosystemen en helpt de 

klimaatverandering tegen te gaan

• Ondersteunt bosafhankelijke bestaansmiddelen en lokale 

gemeenschappen

• Robuust, pragmatisch en kostenefficient

Maakt verantwoord bevoorradingsbeleid mogelijk

• Onafhankelijk & onpartijdig: strikte scheiding van certificatie- en 

accreditatieprocessen 

• Transparantie & traceerbaarheid: certificeringsproces door 

derde partij 

Biedt wereldwijde impact en beschikbaarheid aan

• 71% van alle wereldwijd gecertificeerde bossen zijn PEFC-

gecertificeerd1

• Meer dan 280 miljoen hectare gedekt door PEFC²

• 20.000 kontroleketen gecertficeerde bedrijven in 70+ landen2

• Lokale klantenservice op maat via 55 nationale leden2

Wereldwijd erkend

• Aanvaarding in het openbare en private aankoopsbeleid

• Wereldwijde organisaties en bedrijven gebruiken PEFC als 

maatstaf voor duurzaam bosbeheer

• Consumenten vertrouwen en verwachten labels

• 80% wilt dat bedrijven ze gebruiken³

• 55% kent het PEFC-label4

Schrijft mee aan het verhaal van mens en natuur 

• People-Centric, rekening houdend met de specifieke behoeften 

van kleine boeren, arbeiders en lokale gemeenschappen

• Een vereniging van nationale boscertificeringssystemen

• Meer dan 20 jaar expertise in bosbescherming dankzij 

wereldwijde en lokale betrokkenheid van belanghebbenden

http://www.pefc.be/
mailto:bernard.buntinx@pefc.org

