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| Het PEFC-label

PEFC is een milieuvriendelijk label dat u vindt op hout en papier.
Het toont aan dat het hout in het product zijn herkomst heeft in
duurzaam beheerde bossen. Het PEFC-label biedt een toekomst
aan onze bossen, want ook onze kinderen willen nog genieten
van gezonde bossen…
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PEFC is een milieuvriendelijk label dat u
vooral vindt op hout en papier. Het toont
aan dat het hout in het product zijn
herkomst heeft in duurzaam beheerde
bossen. De bossen worden beheerd met
een evenwicht tussen de ecologische,
sociale en economische functies van
het bos volgens de strikte criteria van
PEFC. Onafhankelijke controleurs gaan
op het terrein na of de boseigenaar zijn
engagementen in de praktijk goed naleeft. Op deze manier is het mogelijk
om illegale houtkap en dus ontbossing
tegen te gaan. Het PEFC-label biedt een
toekomst aan onze bossen. We moeten
verder denken dan vandaag, want ook
onze kinderen willen nog genieten van
gezonde bossen.
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Wat is het PEFC-label?
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PEFC van dichterbij bekeken
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PEFC (letterlijk: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
is ontstaan in 1999, oorspronkelijk als Europees label, maar kende al snel uitbreiding over de hele wereld. Het label wordt gesteund door iedereen die ver of dicht
iets met het bos te maken heeft (boseigenaars, milieuverenigingen, wetenschappers, industriëlen, gebruikers van het bos,…). Al deze belangengroepen zijn ook
vertegenwoordigd in het PEFC-systeem, dat opgebouwd is rond drie kamers: de
ecologische, sociale en economische kamer. Alle beslissingen worden genomen in
consensus.
PEFC is een geloofwaardig en transparant systeem dat ook de steun krijgt van de
overheden (zoals de Europese Commissie en de federale overheden).
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De toestand
van onze bossen

In Europa is er echter beter nieuws,
want hier kent het bosareaal een uitbreiding. In de laatste 15 jaar steeg
de Europese bosoppervlakte met zo’n
13 miljoen hectare. In België groeide
de bosoppervlakte de afgelopen 130
jaar aan met 25%. Toch moeten we er
ook hier op toezien dat de bossen goed
beheerd worden, zodat deze positieve
trend verder gezet wordt.
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De landoppervlakte wereldwijd bestaat
voor een kleine 30% uit bossen. Op wereldvlak staan de bossen er echter niet
goed voor, vooral dan in de tropen. Met
een daling van meer dan 10 miljoen hectare per jaar, krimpt de bosoppervlakte
zienderogen. Dit gegeven is een ramp
voor mens, dier en planten en heeft een
negatieve invloed op het biodiversiteitbehoud en de klimaatregeling.

Duurzaam bosbeheer?
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Een duurzaam beheerd bos moet rekening houden met de ecologische, sociale en
economische functies van het bos en deze functies in evenwicht brengen. Concreet
betekent dit:
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• Ecologisch: bescherming van fauna en flora, water, bodem,…
• Sociaal: respect voor de rechten van de werknemers, een toegankelijk bos,…
• Economisch: creëren van lokale werkgelegenheid, commercialiseren van
hout,…
Een gezond bos bevordert de vernieuwing en versterkt het evenwicht tussen flora,
fauna en mens.

Hoe werkt de PEFC-certificatie?
Als een bos beheerd wordt volgens de strikte regels van het PEFC-systeem, kan
aan dat bos een PEFC-certificaat toegekend worden. Wanneer het hout uit het bos
komt, gaan de verantwoorde handelingen uiteraard verder. De houtstromen komen
in de verwerkende bedrijven terecht en belanden uiteindelijk als afgewerkt product
bij de consument. PEFC garandeert een controle langs de volledige weg die de
houtstromen afleggen. Dit gebeurt door het uitreiken van een controleketencertificaat (Chain of Custody) aan de bedrijven. Een bedrijf bekomt zo’n certificaat
via een onafhankelijke controleur en mag dan het PEFC-label aanbrengen op zijn
producten en dit aanduiden op zijn factuur.

➤ Controleketen ➤ Controleketen
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Boscertificaat
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Wat kan IK doen als verantwoordelijke consument?
Als verantwoordelijke consument kunt u uiteraard ook uw steentje bijdragen door
te kiezen voor PEFC-gelabelde producten. Zo bent u er zeker van dat uw product
niet afkomstig is van illegale houtkap en dat het bosareaal door het duurzame
bosbeheer in stand wordt gehouden en eventueel uitgebreid wordt.
De meeste distributieketens bieden al tal van PEFC-gelabelde producten aan en
ook in uw detailhandel kunt u steeds meer terecht voor PEFC-gelabelde producten.
Wanneer u in een winkel geen PEFC-gelabeld product vindt, laat dan duidelijk blijken dat het label voor u van belang is, dan zal de handelaar gestimuleerd worden
PEFC-gelabelde producten aan te bieden.
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Welke producten met het
PEFC-label?
In principe kunnen alle producten op
basis van hout het PEFC-label dragen.
Denk maar aan hout voor binnen- of
buiteninrichting (ramen, deuren, trappen, terrassen,…), een zandbak, een
zwembad en zeker ook schoolgerij zoals potloden en latten. Naast de echte
houtproducten, zijn ook de afgeleide
producten, zoals papier en karton, vlot
beschikbaar met het PEFC-label. Een
schrift, een agenda, een map, printpapier,…
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Op onze websites www.pefc.be en www.
ikzoekpefc.be kunt u gecertificeerde
producten en hun leveranciers in een
handomdraai opzoeken.
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De PEFC-gelabelde producten vindt u
zowel in de distributie (zoals doe-hetzelfzaken en warenhuizen) als bij de
detailhandel. Het is zeker niet zo dat
de PEFC-gelabelde producten moeilijk
te vinden zijn. Wanneer u de producten
niet vindt in de winkelrekken, vraag er
dan achter. Op onze website www.pefc.
be of www.ikzoekpefc.be vindt u ook een
lijst met alle gecertificeerde bedrijven
in België.

© PEFCC

Waar vind ik PEFCgelabelde producten?

De meeste producten kunt u herkennen dankzij het PEFC-logo dat ofwel rechtstreeks aangebracht is op het product, ofwel op de verpakking. In de winkelrekken
en de catalogi worden de producten vaak ook nog eens duidelijk aangeduid door
het logo. Wanneer u echter niet afgewerkte producten koopt (zoals een plank bij
de schrijnwerker), dan dient het bedrijf zijn certificaat voor te leggen en aan te
duiden op de offerte en de factuur welke producten het PEFC-label dragen. Indien
u twijfelt of een bedrijf wel over het juiste certificaat beschikt, dan kunt u op onze
website een opzoeking uitvoeren of contact opnemen met ons.
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Hoe herken ik PEFC-gelabelde producten?
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Het belang van duurzaam bosbeheer
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PEFC BELGIUM vzw
Centrumgalerij blok 2 (6de verdiep) • 1000 Brussel
T 02 223 44 21 • F 02 223 42 75
info@pefc.be • www.pefc.be • www.ikzoekpefc.be
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Deze brochure werd gedrukt op PEFC-gelabeld papier
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Wist je dat ontbossing verantwoordelijk is voor 20% van de CO2-uitstoot en zo dus
leidt tot de opwarming van de aarde? Toch moeten we het gebruik van hout niet
bannen, want hout is het hernieuwbare materiaal bij uitstek. Het is echter belangrijk
rekening te houden met de herkomst van het hout. Het hout moet komen uit duurzaam beheerde bossen, dus met het PEFC-certificaat. Wanneer een bos duurzaam
beheerd wordt, is het gezond. Er wordt selectief gekapt en rekening gehouden met
fauna, flora en de plaatselijke bevolking. Een gezond bos neemt meer CO2 op en
geeft meer zuurstof af. We hebben er dus alle belang bij duurzaam bosbeheer te
stimuleren. Dit kan door te letten op het PEFC-logo bij uw aankopen.

