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PEFC 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes 

 
Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een 
internationaal boscertificeringsysteem dat is gebaseerd op onderlinge 
erkenning van nationale en regionale boscertificeringsystemen. PEFC heeft 
onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam 
bosbeheer en handelsketencertificering. Het doel van het PEFC keurmerk is 
duurzaam bosbeheer stimuleren door wederzijdse erkenning en promotie 
van boscertificeringsystemen en initiatieven. PEFC is in 1999 door 
organisaties uit elf Europese landen opgericht onder de naam Pan European 
Forest Certification system. In 2004 is de naam veranderd en het systeem 
omgevormd van een regionaal naar een mondiaal systeem. Inmiddels is 
PEFC uitgegroeid tot het grootste boscertificeringsysteem wereldwijd. 
Momenteel (peildatum december 2013) is ruim 250 miljoen hectare bos 
gecertificeerd verspreid over 28 landen. Tot op heden zijn 31 
certificeringsystemen toegelaten tot PEFC, waaronder CSA, SFI, ATFS en MTCS

1
. Hout dat is 

gecertificeerd volgens deze systemen mag daarom ook worden verkocht met een PEFC certificaat.  
 
Chain of Custody 
PEFC voorziet ook in een handelsketencontrolesysteem (Chain-of-Custody, CoC), waarmee alle 
schakels in de keten die gecertificeerd hout(producten) willen verwerken ook daadwerkelijk kunnen 
aantonen dat het PEFC gecertificeerd hout betreft. Alleen bedrijven die PEFC CoC gecertificeerd 
zijn, mogen claimen PEFC gecertificeerd hout of houtproducten aan te bieden. Een bedrijf kan een 
individueel certificaat hebben of deelnemen aan een groepscertificaat. Bedrijven met meerdere 
productielocaties kunnen een multisite certificaat hebben. Daarnaast is het mogelijk om projecten te 
certificeren, waarbij niet alle schakels in de keten gecertificeerd hoeven te worden, maar waarbij het 
projectcertificaat zekerheid biedt dat het in het (bouw)project gebruikte hout PEFC gecertificeerd is. 
De certificaatnummers (CoC nummers) van bedrijven kunnen worden geverifieerd via 
www.pefcregs.info.  
 
Europese houtverordening 
Op 3 maart 2013 is de Europese houtverordening (EU Timber regulation, EUTR) in werking 
getreden. Deze regeling moet illegaal hout weren van de Europese markt. In mei 2013 heeft PEFC 
International haar nieuwe standaard gepubliceerd, die in lijn is met de eisen voor deze verordening. 
In de CoC standaard is er voor gekozen dat alle CoC houders aan dezelfde eisen moeten voldoen. 
Dat betekent dat bij PEFC geen onderscheid wordt gemaakt tussen hen die producten voor het eerst 
op de Europese markt brengen (‘operators’) en zij die handelen (‘traders’). Daarmee is geborgd dat 
alle gebruikers van PEFC gecertificeerd hout of papier over tot dezelfde informatie beschikken m.b.t. 
de legaliteit. 
 
PEFC in Nederland 
PEFC is toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid en wordt daarmee 
geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Keurhout accepteert alle 
PEFC certificaten onder Keurhout Duurzaam, waarmee PEFC gecertificeerd hout ook met een 
Keurhout Duurzaam label kan worden aangeboden. 
 

                                                 
1
 Op het infoblad over MTCS staat onder welke voorwaarden MTCS door PEFC is geaccepteerd en onder welke voorwaarden 

MTCS gecertificeerd hout mag worden verkocht met een PEFC certificaat. 

http://www.pefcregs.info/
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Eind 2012 is ook de officiële Nederlandse PEFC standaard voor duurzaam bosbeheer goedgekeurd 
door PEFC internationaal, waarmee PEFC boscertificering in Nederland mogelijk is. Naar 
verwachting zullen in 2014 de eerste Nederlandse bossen een PEFC certificaat ontvangen.  
 
PEFC Labels 
PEFC kent twee soorten labels voor producten. Producten waarvan ten minste 70% van het hout 
afkomstig is uit PEFC gecertificeerd bos, mogen worden verhandeld met het label ‘PEFC Certified´. 
Producten waarvan minimaal 70% bestaat uit PEFC gecertificeerde grondstoffen uit gerecyclede 
bronnen, zoals bepaald in ISO 14021, mogen worden verhandeld met het label ‘PEFC Recycled’.  
 
Van de eventueel bijgemengde hout of vezels moet door implementatie van het PEFC Due Diligence 
System het risico worden vastgesteld dat deze afkomstig zijn uit niet controversiële bronnen (non 
controversial sources). Binnen dit Due Diligence System is het van belang dat zowel de herkomst 
(land of regio) en de handelsketen duidelijk en transparant zijn. Bij een laag risico is een verklaring 
van de leverancier afdoende. Bij een hoog risico moet het betreffende bedrijf extra informatie en 
bewijs aanleveren om aan te tonen dat het hout niet afkomstig is uit controversiële bronnen. FSC 
gecertificeerd wordt door PEFC automatisch geaccepteerd als niet controversiële bron. 
 

                          
 
PEFC gecertificeerd hout is in Nederland goed verkrijgbaar. In 2011 was 43% van de totale 
hoeveelheid hout en houtproducten op de Nederlandse markt PEFC gecertificeerd. Het aandeel 
PEFC gecertificeerd papier op de Nederlandse markt bedroeg in 2011 9%. In Nederland zijn er 1161 
CoC certificaathouders, inclusief deelnemers aan groepscertificaten (peildatum december 2013). 
 
Meer info 
PEFC Nederland: tel. 030-6930040 / info@pefcnederland.nl / www.pefcnederland.nl.  
PEFC internationaal: www.pefc.org.  
Zoeksysteem voor alle wereldwijd PEFC gecertificeerde bossen en certificaathouders: 

www.pefcregs.info 
Informatie over PEFC labels: http://www.pefcnederland.nl/de-labels  
Informatiedocument ‘PEFC maakt bijmengen FSC simpel’, beschikbaar via pefcnederland.nl/wp-

content/uploads/2013/11/Mengen-Hout.pdf.  
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