
PEFC - Uw Gecertificeerde oplossing voor verantwoorde verpakkingen 

Merken die kiezen voor PEFC-gecertificeerde verpakkingen 

handelen en communiceren over hun duurzaam-

heidsdoelstellingen. Omdat de PEFC-certificatie streng, 

onpartijdig en erkend is, vormt deze het bewijs voor je 

duurzaamheidsverklaringen rond verantwoorde bevoorrading uit 

de bossen bewijzen.

Merkeigenaars weten hoe belangrijk verpakkingen zijn. Niet 

alleen houden ze de producten binnenin veilig en vers, ze zijn 

ook één van hun belangrijkste merkactiva. Aangezien naar 

schatting 70% van de aankoopbeslissingen in het winkelschap 

worden genomen, zet de verpakking klanten om in kopers.

Door PEFC op te nemen in je aankoopbeleid en het PEFC-label 

te gebruiken op je gecertificeerde verpakkingen, kun je jouw 

duurzaamheidsacties naar je klanten toe communiceren.

Je hoeft niet te kiezen tussen PEFC en andere 

certificeringen. Een inclusief aankoopbeleid geeft je meer 

leverings-flexibiliteit en een grotere kans om je gecertificeerde 

brondoelstelling te bereiken.

Koop PEFC-gecertificeerde producten, 
overal op de markt verkrijgbaar.

Neem PEFC op in je aankoopbeleid
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Vind gecertificeerde leveranciers 

in de PEFC database 
https://www.pefc.be/nl/pefc-vinden 

• Biedt traceerbaarheidsoplossingen aan

• Voldoet aan wettelijke eisen

• Voldoet aan de verwachtingen van klanten

• Geeft je toegang tot wereldwijde markten

• Helpt bij het ondersteunen van

• lokale bossen

• lokale gemeenschappen

• lokale werknemers

• lokale economie

• Ondersteunt de duurzame ontwikkelings-

doelstellingen van de Verenigde Naties 

• Voert een intern beheersysteem in dat kan worden 

geïntegreerd in een bestaande ISO-systeem

PEFC voegt waarde toe

aan jouw bedrijf

Waarom PEFC 

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

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 aankoopbeleid

• 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

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.

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.

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.

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

