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Komt uw perceel in aanmerking voor certificering?
Als u uw bos als PEFC Bos wilt certificeren dan dienen boseigenaren hun bosbeheer
uit te voeren conform de “PEFC bosstandaard Nederland”

Basis en eisen van de standaard:
Het bos bestaat voor minimaal 20% uit inheemse loofbomen en struiken.
Het voldoen aan de zes Europese principes voor duurzaam bosbeheer.

Bos is:
Een oppervlakte grond van meer dan 10 are met daarop bomen, boomvormers, struwelen of hakhout of; Een griend
die een zelfstandige eenheid vormt of; Een rijbeplanting die gerekend over het totaal 21 bomen* of meer bevat.

De volgende elementen vallen buiten het bereik van PEFC boscertificering:
Kleine houtopstanden; Bos op erven en tuinen; Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
Naaldboomsoorten kennelijk bedoelt om te dienen als kerstbomen, mits niet houder dan 20 jaar; Kweekgoed.
*Oppervlak berekening 21 bomen: 20 bomen is 10 are, in 1 hectare zitten 100 are:
Derhalve 200 bomen is een hectare (bron: boswet – herplantplicht)

Beheerplan en toetsing:
Om uw bos PEFC te certificeren dient er een beheerplan vastgelegd te worden voor minimaal 10 jaar, waarin ook de visie voor
lange termijn is opgenomen. Deze richtlijn geeft aan wat de minimale inhoud van het beheerplan moet zijn. Doormiddel van
een kwaliteitstoets uitgevoerd door certificeerder/groepscertificeerder wordt er gekeken of het bos aan de eisen voldoet.

Binnen het PEFC-boscertificaat worden de volgende grootteklassen onderscheiden:
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Wilt u meer informatie?
Of wilt u een offerte opvragen dan kunt u
dit doen via telefoonnummer: 055 3014754 of
via email adres: info@evanbuytendijk.nl

Contact
Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV
Withagenweg 36, 7386 SB Wilp
T: 055 3014754 M: info@evanbuytendijk.nl

PEFC BOSCERTIFICERING
MET HET GROEPSCERTIFICAAT VAN IEB

PEFC BOSCERTIFICERING
WAT HOUDT HET IN?

MAAK KENNIS MET HET ONLINE
CERTIFICERINGSSYTEEM VAN IEB!

PEFC is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam
bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier
worden beheerd. Wereldwijd hebben al bijna 1 miljoen boseigenaren hun bosbeheer laten
certificeren, dat is goed voor zo’n 300 miljoen hectare bos. Daarmee is PEFC het grootste
keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Om de aanmelding bij het PEFC groepscertificaat zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft IEB
een online systeem ontwikkeld. Met het doorlopen van een eenvoudige online checklist kan
snel worden vastgesteld of het huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC Standaard
Nederland voldoet, en zo niet, op welke punten er verbeteringen nodig zijn.

Voordelen van boscertificering

Aanmelden van uw bosperceel of laanbomen

De certificering van bosbeheer wordt ook voor de Nederlandse boseigenaar steeds belangrijker. Bij de eindgebruikers van hout-

U kunt uw bosperceel of laanbomen eenvoudig aanmelden voor PEFC boscertificering bij IEB door middel van het aanmeldings-

en papierproducten en biomassa groeit het besef dat het duurzaam beheren van bossen moet worden bevorderd. Daarom

formulier op onze website, of telefonisch waarbij wij u het aanmeldformulier toezenden. Na het ontvangen van uw aanmeldfor-

schrijven steeds meer opdrachtgevers zoals gemeentes, banken, supermarkten, DHZ-winkels, architecten, producenten en ener-

mulier ontvangt u van ons een gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen voor online certificering en de checklist kunt invullen.

giebedrijven voor dat de te leveren producten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig moeten zijn.
IEB controleert de ingevulde checklist en neemt contact op na
Kortom: er komt meer vraag naar hout uit duurzaam beheerd (dus: gecertificeerd) bos omdat herkomst traceerbaar moet zijn. Het

aanleiding van de bevindingen. Indien IEB het noodzakelijk acht

is natuurlijk niet zo dat zonder certificaat het bos niet duurzaam wordt beheerd, maar een certificaat is de simpelste manier om dit

om een veld audit uit te voeren dan zal hierover contact worden

aantoonbaar te maken door een onafhankelijke organisatie zoals wij! Het hebben van een certificaat voor duurzaam bosbeheer kan dus

opgenomen.

een voorwaarde worden om hout of biomassa te kunnen verkopen!
Wanneer IEB aan de hand van de ingevulde checklist en eventuele

Groepscertificering

veld audit vindt dat het bos voldoet aan de eisen van PEFC Neder-

Boseigenaren kunnen ervoor kiezen om individueel voor het eigen bosbezit een PEFC-certificaat te behalen, maar ze kunnen

land dan zal het bos worden aangemeld bij de Certificatie instel-

zich ook aansluiten bij een groepscertificaat. Zo’n groepscertificaat is in beheer van de groepsmanager. Het voordeel hiervan is

ling. Vanaf dit moment is het bos officieel PEFC gecertificeerd en

dat de kosten voor de certificering lager uitvallen door gezamenlijk de kosten te dragen. Daarnaast neemt de groepsmanager

ontvangt u van ons het certificaat met uniek certificaatnummer.

een aantal taken over en voorziet hij u in advies.

Deze is te vinden op de PEFC-database:
Voordelen voor u als eigenaar

https://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates

Het PEFC certificeren van uw bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. Zo heeft u met het PEFC-certificaat Europese
reikwijdte, de erkenning is zelfs wereldwijd. Daarnaast heeft u aantoonbaar legaal hout en daarmee afzetgarantie voor uw

Wilt u meer informatie?

grondstof. Mede door de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde grondstoffen en producten betekent dit voor u een

Of wilt u een offerte opvragen dan kunt u dit doen via telefoon-

marktvoorsprong in de afzet van hout. Tot slot is de certificering door middel van het unieke online-systeem van IEB eenvoudig

nummer: 055 3014754 of via email adres: info@evanbuytendijk.nl

Beheer gemakkelijk uw eigen
PEFC certificering online!

en snel te regelen, zonder veel papierwerk.

KENT U DE
ZES EUROPESE
PRINCIPES VOOR
DUURZAAM
BOSBEHEER?

1 2 3

Behoud en passende
verbetering van het
bosbestand en zijn bijdrage
aan de wereldwijde
koolstofkringloop.

Behoud van de gezondheid
en vitaliteit van het
bosecosysteem.

Behoud en bevordering van
de productieve functies van
het bos, zowel voor hout- als
niet-hout.

4 5 6

Behoud, bescherming en
passende verbetering van
de biodiversiteit in het bosecosysteem.

Behoud en passende
verbetering van de
beschermende functies
van het bosbeheer, met
name voor bodem en water.

Behoud van de sociaal
economische functies
en omstandigheden.

