bevorderen van een
duurzaam bosbeheer
Wat
betekent
dat voor u?

Boscertificatie
De manier om aan te tonen dat bossen
duurzaam worden beheerd
● Draagt u bossen een warm hart
toe?
● Zou u willen dat bossen worden
beheerd op een milieuvriendelijke,
sociaal voordelige en economisch
leefbare manier?
● Staat u achter een systeem dat het
bewijs levert van zo’n duurzaam
beheer?
● Wenst u houtproducten uit
gecertificeerde bossen te kopen en
te promoten?

Als uw antwoord JA is, dan is PEFC er
voor u.
Duurzaam bosbeheer steunt op een
milieuvriendelijk, sociaal voordelig en
economisch haalbaar beheer van
bossen voor de huidige en toekomstige generaties. De PEFC Council,
een onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie,
bevordert de onafhankelijke certificatie van bossen, die op deze manier
worden beheerd.
PEFC, ‘s werelds grootste boscertificatiesysteem, reikt zowel ondernemingen als boseigenaars een systeem
aan, waarmee zij aan de consument
kunnen laten zien dat het hout
aanwezig in hun producten afkomstig
is van duurzaam beheerde bossen.

Daarmee is de PEFC-certificatie
tevens een waardevol hulpmiddel
tegen ongeoorloofde houtkap.
PEFC vormt het kader voor een
wederzijdse erkenning van nationale
of regionale boscertificatiesystemen,
die lokaal werden ontwikkeld om te
beantwoorden aan de internationaal
erkende eisen op het gebied van
duurzaam bosbeheer. De leden ervan
zijn nationale of regionale, onafhankelijke derde boscertificatiesystemen,
die hoofdzakelijk steunen op intergouvernementele processen voor een
duurzaam bosbeheer over de hele
wereld, zoals de Ministerconferentie
voor de bescherming van bossen in
Europa.
PEFC is uitgegroeid tot ‘s werelds
grootste boscertificatie-organisatie.
Ze overkoepelt ruim 20 nationale
onafhankelijke systemen over de hele
wereld en levert aan de markt
honderden miljoenen tonnen hout
afkomstig van tientallen miljoenen
hectaren gecertificeerde bossen.
PEFC kan terugvallen op een sterke
basis van belanghebbenden, zoals de
bosbouwsector, regeringen, handelsverenigingen, vakbonden en nietgouvernementele organisaties.

PEFC verstrekt een
logo voor
houtproducten,
zodat de klanten en
het grote publiek
bewust kunnen
kiezen voor
duurzaam
bosbeheer.

PEFC staat voor:
• Duurzaamheid
• Geloofwaardigheid

• Verantwoordelijkheid
• Aanpasbaarheid

PEFC – Duurzaamheid
●

Is gunstig voor de biodiversiteit
van natuur en leefmilieu.

●

Bevordert een economisch
leefbaar, milieuvriendelijk en
sociaal voordelig beheer van
bossen.

●

Levert een onafhankelijk
gecertificeerd bewijs van een
duurzaam bosbeheer.

●

Zorgt voor doorlopende
leveringen van houtproducten,
afkomstig van miljoenen
hectaren duurzaam beheerde en
gecertificeerde bronnen.

●

Maakt gebruik van internationaal
erkende accreditatie- en certificatieprocessen met het oog op een
onafhankelijke controle, het
vastleggen van normen en het tot
stand brengen van een duurzaam
bosbeheer.

●

Wordt gesteund door meer dan 20
onafhankelijke certificatiesystemen
en hun belanghebbenden, onder wie
boseigenaars, industrie, milieu- en
sociale belangenverenigingen.

PEFC – Verantwoordelijkheid
●

PEFC – Aanpasbaarheid
●

Vereenvoudigt de actieve
betrokkenheid van alle bossen en
ondernemingen, ongeacht hun
omvang. Het gaat om zowel bossen
in familiebezit en kleine tot
middelgrote houtbedrijven als om
multinationals.

●

Is aangepast aan en omvat alle
soorten van bossen, cultureel
erfgoed, eigendomsstructuren en
beheersdoelstellingen.

Hoe kan ik eraan meewerken?
●

●

Als u bossen bezit of beheert, kunt u
contact opnemen met uw nationale
PEFC secretariaat en vragen hoe u uw
bosbeheer kunt laten certificeren.
Als u een houtverwerkend bedrijf, een
handelaar of doorverkoper van hout

Regelmatige en onafhankelijke
gecertificeerde controles vanaf de
boom in het bos tot aan het
eindproduct waarborgen de gebruiker
dat de houtproducten traceerbaar en
afkomstig zijn van duurzaam
beheerde bossen.

●

bent, kunt u uw houtstromen laten
certificeren door PEFC (voor details
kunt u contact opnemen met uw
nationale PEFC secretariaat).
Als consument kunt u vragen naar
producten met het PEFC-logo of uw
leverancier meedelen dat u PEFCgecertificeerd materiaal wenst.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina’s, waar u de lokale
PEFC-contactpersoon in uw land vindt: www.pefc.org.
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Ontwikkelt nationale normen en
systemen voor bosbeheercertificatie,
door gebruik te maken van
processen ter bescherming van de
bossen waarin alle belanghebbenden
aan bod komen en die 37 landen in
Europa ondertekenden, alsook van
andere intergouvernementele
processen voor een duurzaam
bosbeheer in de hele wereld.

●

Ontwerp en productie door Wyatt International Limited, Birmingham, Gedrukt in England.

PEFC – Geloofwaardigheid

