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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 
eigen, 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 Europees naar een mondiaal 
systeem. Inmiddels is PEFC uitgegroeid tot het grootste 
boscertificeringsysteem wereldwijd waarbij bijna 1 miljoen boseigenaren zijn 
aangesloten. Inmiddels is bijna 268 miljoen hectare bos gecertificeerd 
verspreid over 32 landen. Tot op heden zijn 36 certificeringsystemen toegelaten tot PEFC, 
waaronder de grote certificeringsystemen als CSA, SFI, ATFS en MTCS

1
 (peildatum: september 

2015). Hout dat is gecertificeerd volgens deze systemen mag daarom ook worden verkocht met een 
PEFC-certificaat. Er is in Nederland nog geen PEFC-gecertificeerd bos aanwezig, maar per januari 
2013 wel een officiële  Nederlandse PEFC-standaard voor duurzaam bosbeheer waarmee PEFC 
boscertificering in Nederland mogelijk wordt gemaakt. 
 
PEFC voorziet ook in een handelsketencontrolesysteem (Chain-of-Custody certificering, 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 en een klein zelfstandig bedrijf kan ook 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 http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates 
 
De Nederlandse overheid accepteert sinds 11 juni 2010 PEFC-gecertificeerd hout als bewijs voor 
duurzaam geproduceerd hout binnen het duurzaam inkoopbeleid. Per juni 2014 is MTCS toegelaten 
tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid voor een periode van twee jaar. 
Op 13 juli 2015 heeft de staatssecretaris van I&M de kamer in een brief laten weten dat, naar 
aanleiding van een laatste bezoek aan Maleisië in de week voorafgaande ‘.. er geen belangrijke 
belemmeringen meer zijn die toelating van MTCS in het duurzaam inkoop beleid in de weg staan. 
Het kabinet is dan ook voornemens om MTCS volledig te erkennen als volwaardig duurzaam in ons 
beleid voor duurzaam inkopen van hout’. Staatsecretaris van Economische Zaken, Dijkstra heeft 
MTCS inmiddels officieel toegelaten tot duurzaam inkopen en dit in de Tweede Kamer toegelicht.. 
 
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.  
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Per 6 juni 2009 accepteerde Keurhout al alle PEFC certificaten onder Keurhout-Duurzaam, waarmee 
PEFC-gecertificeerd hout ook met een Keurhout-Duurzaam label kan worden aangeboden. 
 
De standaard van PEFC International en derhalve ook alle nationale PEFC schema’s, voldoen aan 
de eisen voor de Europese houtverordening (EUTR) die per 3 maart 2013 van kracht zijn geworden. 
 
PEFC Labels 
PEFC kent twee soorten labels voor producten. Producten waarvan minimaal 70% van het hout 
afkomstig is uit PEFC-gecertificeerd bos, mogen worden verhandeld met het label ‘PEFC Certified´. 
Producten waarvan minimaal 70% van de houtvezel bestaat uit gerecyclede vezel, zoals bepaald in 
ISO 14021, mogen worden verhandeld met het label ‘PEFC Recycled’ (meer info op 
http://www.pefcnederland.nl/de-labels). De eventueel bijgemengde vezels voldoen aan de eis van 
“Non controversial sources”. Of iets als non-controversial mag worden bestempeld, wordt bepaald na 
het uitvoeren van een risico analyse (Due Diligence) gebaseerd op twee factoren: 1) herkomst (land 
of regio) en 2) de supply chain (al dan niet gekend en betrouwbaar). Bij een laag risico is een 
verklaring van de leverancier afdoende. Bij een hoog risico moet een audit worden uitgevoerd door 
het betreffende bedrijf zelf of door derde partij worden gedaan. 
 
 

                          
     
 
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  
454 CoC-certificaathouders, deelnemers aan groepscertificaten en multi-sites niet meegerekend 
(peildatum: april 2017). 
 
 
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.pefc.org/find-certified/certified-certificates 
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