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BOSCeRtIFICeRIng

gedeeLde veRAntWOORdeLIJkHeId
vOOR duuRzAAm BOSBeHeeR.
dOe mee!

gedeeLde veRAntWOORdeLIJkHeId
vOOR duuRzAAm BOSBeHeeR.
dOet u mee?
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43% van het hout op de Nederlandse markt
is afkomstig uit PEFC gecertificeerd bos.
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De PEFC bosstandaard kunt u downloaden op
www.pefcnederland.nl/-boscertificering of
opvragen bij PEFC Nederland.
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Praktijktesten bij particulier en overheidsbosbezit wijzen uit dat de Nederlandse PEFC
bosstandaard goed is toe te passen voor
zowel kleine als grote boseigenaren.
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FSC®

Daarbij heeft de boseigenaar zijn eigen stem.
Daarin is PEFC uniek. Het resultaat: een
praktische, overzichtelijke bosstandaard die
aansluit op de Nederlandse praktijk.

PEFC GECERTIFICEERD BOS
WERELDWIJD

20

PEFC/30-31-023

Zo is de PEFC bosstandaard voor Nederland
opgezet door belanghebbenden uit vijf verschillende interessesferen:
Boseigenaren/-beheerders
Keten van oogst tot consument
Niet-hout gebruikers van bos
NGO’s
Werkgevers- en werknemersorganisaties

De PEFC bosstandaard:
maakt met haar eisen onderscheid tussen
boseigenaren met minder dan 5 ha, 5 tot
200 ha en boseigenaren met meer dan 200
ha;
houdt rekening met bestaande wet- en
regelgeving zodat onnodige controle achterwege kan blijven;
heeft als uitgangspunt dat duurzaam
bosbeheer een aanpak is die zich slechts
gedeeltelijk in getallen laat vatten en zich
vooral uit in de houding van de boseigenaar.

De PEFC bosstandaard met daarin de eisen
waaraan het bosbeheer moet voldoen, wordt
op nationaal niveau opgesteld.

Meer dan 750.000 boseigenaren wereldwijd
zijn PEFC gecertificeerd. Waaronder veel kleine
particuliere boseigenaren. Wereldwijd is zo’n
250 miljoen ha bos PEFC gecertificeerd.
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PEFC EISEN VOOR DUURZAAM
BOSBEHEER SLUITEN AAN OP DE
PRAKTIJK VAN HET NEDERLANDSE
BOSBEHEER

20

Met het PEFC boscertificaat toont u aan dat
uw bosbeheer duurzaam is en kunt u uw
hout en biomassa als duurzaam geproduceerd op de markt brengen. Bedrijven
in de handelsketen na het bos met een
PEFC Chain of Custody certificaat kunnen
aantoonbaar maken dat de producten die zij
verkopen uit PEFC gecertificeerde bossen
komen. Daarmee hebben eindgebruikers
(overheden, bedrijven en consumenten)
de garantie dat het materiaal afkomstig is
uit duurzaam beheerd bos. Steeds meer
opdrachtgevers eisen hout uit aantoonbaar
duurzaam beheerde bossen en dat is goed,
want zo krijgen boseigenaren die hun bos
duurzaam beheren erkenning en worden
andere boseigenaren wereldwijd gestimuleerd om hun bos duurzaam te beheren.

PEFC, HET GROOTSTE KEURMERK VOOR DUURZAAM
BOSBEHEER WERELDWIJD

bosoppervlak (miljoen ha)

Het PEFC BOSCERTIFICAAT:
garantie voor duurzame herkomst

HOE BEHAAL IK EEN
BOSCERTIFICAAT?
Als boseigenaar kunt u kiezen voor groepsof individuele certificering:
Groepscertificering: u kunt zich aanmelden
bij een groepsmanager om groepslid te
worden. De groepsmanager is de certificaathouder en moet ervoor zorgen dat alle
groepsleden zich aan de standaard (blijven)
houden. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal taken over en geeft
advies. Jaarlijks wordt een steekproef van
de aangesloten groepsleden gecontroleerd,
waarvan de kosten verdeeld worden over alle
groepsleden. Deelname aan een groepscertificaat is daarom goedkoper terwijl het u als
boseigenaar dezelfde erkenning oplevert als
bij een individueel certificaat.
Individuele certificering: hiervoor kunt u contact opnemen met een door PEFC erkende
onafhankelijke certificeerder. De boseigenaar wordt jaarlijks gecontroleerd door de
certificeerder. Alle kosten komen voor uw
rekening.
Contactgegevens groepsmanagers en certificeerders vindt u op www.pefcnederland.nl
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