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PROGRAMME FOR ENDORSEMENT OF FOREST 
CERTIFICATION SCHEMES 

(PEFC) 
 

Het Programme for Endorsement of Forest Certfication Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem 
voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onde
erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen. Zij heeft eigen, onafhankelijke en
internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering op
en biedt consumenten zekerheid van duurzame herkomst en productie van hout en papierproducte
onafhankelijke toetsing van het systeem door derden. Het PEFC werd in aanvang opgezet om de b
van 12 miljoen veelal kleine boseigenaren beter te kunnen behartigen. Inmiddels heeft het PEFC 33
ledenlanden uit zes continenten, waarvan 24 systemen reeds zijn toegelaten tot PEFC. PEFC-Duits
-Finland zijn inmiddels erkend binnen het Duurzaam inkoopbeleid hout NL-overheid (TPAS). 
 
Gecertificeerd areaal PEFC: 190.918.007 ha (december 2008) 

      
PEFC-Council (PEFCC) 
De Raad van het ’Programma voor toelating van boscertificeringssystemen’ (Eng. PEFC-Council) is een 
onafhankelijke, non-profit en niet-gouvernementele organisatie die duurzaam bosbeheer stimuleert. De Co
werd opgericht in 1999 door organisaties uit vijf Europese landen. Inmiddels is het systeem uitgegroeid to
grootste systeem wereldwijd. Operationeel vanaf 2001. 
 
Organisatie 
Het systeem is vrijwillig en geschikt voor wederzijdse acceptatie van nationale, regionale, groeps- en 
bedrijfscertificering. De procedure bestaat uit: aanmelding, beoordeling, rapportage, publieke consultatie, 
besluitvorming of herbeoordeling door onafhankelijke en geaccrediteerde certificeerders. 
Belangrijke beslissingen worden genomen in de algemene vergadering, elk lid(land) heeft stemrecht. Toel
systemen na toetsing aan de PEFC-principes en -criteria en een internationale consultatieronde. Op dit m
PEFC-Nederland in oprichting. 
 
Richtlijnen duurzaam bosbeheer 
Standaard voor duurzaam bosbeheer: PEFC principes en criteria (herzien 5 oktober 2007). 
Gebaseerd op: resoluties van Helsinki (1993) en Lissabon (1998), ILO-richtlijnen en het milieuzorgsysteem
Herziening: ten minste elke vijf jaar of eerder indien noodzakelijk, op basis van brede consultatie. 
 

            Logo PEFC op pak

Certificering bosbeheer 
Verantwoordelijke: PEFC-Council. 
3rd Party certification: verplicht. 
Bevoegde organisaties: zie www.pefc.org. 

Handelsketenbeheer 
Chain of Custody-certificering: PEFC voorziet in eigen systeem. 
3rd Party certification: verplicht voor alle schakels in de keten. In Nederland zijn 
op dit moment ruim 80 PEFC-CoC houders. PEFC kent aanvullende eisen ten  
aanzien van de bijmenging uit legale bronnen.  
Protocollen CoC-eisen: zie www.pefc.org  
 
PEFC in Nederland 
Per 14 mei 2008 is PEFC-Nederland opgericht met als doel de basis voor PEFC bos en handelsketencertificerin
versterken. Meer informatie: www.pefc-nederland.nl 

        
Waarde PEFC-certificaat 
PEFC is een breed gedragen certificeringssysteem en met name gewild door de Europese houtverwerken
industrie. PEFC-Finland en PEFC-Duitsland zijn toegelaten op basis van het Timber Procurement Assess
System (TPAS) van het ministerie van VROM. Daarnaast zijn de PEFC-systemen van Chili, Duitsland, Fin
Zweden en Oostenrijk toegelaten tot Keurhout-Duurzaam. De Deense (2002), Engelse (2004), Franse (20
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Japanse (2006) en Duitse (2007) overheid accepteren PEFC-gecertificeerd hout als duurzaam en legaal. België 
(2006) erkent enkele PEFC-certificaten. Ook de Zwitserse en Nieuw-Zeelandse overheid accepteren 
PEFC. De Europese Commissie heeft eind 2005 verklaard dat zij FSC en PEFC voldoende achten als waarborg 
voor duurzaam bosbeheer (EU zittingsdocument A6-0015/2006). Het ministerie erkent de niet via TPAS 
geaccepteerde PEFC-systemen als aantoonbaar legaal. 

 
 
 

PEFC-Duitsland en -Finland zijn inmiddels erkend binnen het Duurzaam inkoopbeleid hout NL-overheid (TPAS); 
vanaf 1 maart is de beoordeling gestart voor PEFC-België en -Zweden.  
 
PEFC en Keurhout 
Om toegelaten te worden tot het Keurhout-systeem kunnen certificaten/systemen ter beoordeling worden 
aangeboden aan Keurhout. PEFC-Chili (Certfor), PEFC-Duitsland, PEFC-Finland (FFCS), PEFC-Frankrijk,  
PEFC-Oostenrijk en PEFC-Zweden zijn geheel toegelaten (Keurhout-Duurzaam).  
Voor toegelaten certificaten: zie www.keurhout.nl  
 
Houtsoorten 
Een zeer groot deel van het in Nederland op voorraad zijnde vuren en grenen, als ook veel vuren-, grenen- en 
berkentriplex zijn afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bosgebieden.  
 
Leveranciers 
Zie voor leveranciers: ‘Leveranciersgids gecertificeerd hout’ op www.houtinfo.nl of op www.houtwereld.nl
  
Globalisering Gecertificeerd areaal PEFC 

 
 
Landen(systemen) 

       Areaal 
 gecertificeerd 
         (ha) 

CoC- 
certificaten 
    (aantal) 

Arabische Emiraten - 1 
Australië 7 884 517 42 
België 261 664 159 
Brazilië 882 902 9 
Canada (CSA) 59 546 568 123 
Canada (SFI) 38 095 472 0 
Chili 1 911 920 20 
China - 33 
Denemarken 214 839 34 
Duitsland  7 124 026 747 
Estland - 4 
Filippijnen - 1 
Finland  20 719 735 125 
Frankrijk 3 901 263 946 
Hongarije - 4 
Ierland - 19 
India - 2 
Italië 699 755 130 
Japan  - 108 
Letland - 2 
Litouwen - 3 
Luxemburg 26 202 12 
Maleisië - 3 
Marokko - 1 
Nederland -               81 
Nieuw Zeeland - 9 
Noorwegen 7 397 102 15 
Oostenrijk 2 039 236 228 
Portugal - 9 
Singapore - 1 
Slowakije  1 217 261 11 
Spanje 1 075 826 138 
Tsjechië 1 883 149 170 
USA (ATFS) 9 977 841 0 
USA (SFI) 20 219 000 108 
Verenigd Koninkrijk 0 920 
Zuid-Afrika - 1 
Zuid-Korea - 1 
Zweden 7 562 883 92 
Zwitserland 3 581 006 117 
Totaal 190 918 007   4 420 

Het PEFC werd aanvankelijk opgericht onder de naam Pan European  
Forest Certification System en was bedoeld om het de 12 miljoen,  
veelal kleine Europese boseigenaren mogelijk te maken zich 
eenvoudiger te kunnen certificeren voor goed bosbeheer. Tot dan toe 
sloot geen enkel systeem aan bij de specifieke geografische en sociaal-
economische situatie van deze sector. In augustus 1998 startte een 
netwerk van bosbouworganisaties uit 5 Europese landen met het 
opzetten van een certificeringssysteem. In juni 1999 werd het Pan 
Europees Boscertificeringssysteem (PEFC) opgericht. Daarmee werd de 
basis gelegd voor de onafhankelijke en vrijwillige certificering van circa 
112 miljoen ha bos, goed voor circa 244 miljoen m3 hout per jaar. In 
2005 was naar schatting 22% (345 miljoen m3 rhe) van al het wereldwijd 
geoogste rondhout PEFC-gecertificeerd.  
Inmiddels is het PEFC Europa ontgroeid en is het een wereldwijd 
paraplusysteem geworden. Er zijn 33 landen lid, waarvan 8 van buiten 
Europa: Australië, Brazilië, Canada, Chili, Gabon, Ghana, Maleisië, 
Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. MTCS, Rusland en 
anderen bereiden zich voor op toelating.  
 
Voor meer informatie: 
Internet: www.pefc.org, www.keurhout.nl, en www.houtinfo.nl 
Helpdesk Gecertificeerd Hout, tel. 036 5329821 of 
e.de.munck@centrum-hout.nl 
Houtinformatielijn, tel. 0900 5329946 (€ 0,15 p/m) of 
houtinformatie@centrum-hout.nl  
 

 

Gecertificeerd areaal door PEFC per 31/12/08
Deze factsheet is een uitgave van:  
        
Centrum Hout, Postbus 1380, 1300 BJ Almere, 
tel. 036 5329821, fax 036 5329571, e-mail: 
houtinformatie@centrum-hout.nl 
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Disclaimer: deze factsheet  is een samenvatting en vervangt op geen enkele wijze de officiële documenten van het PEFC:www.pefc.org. 

  

http://www.keurhout.nl/
http://www.houtinfo.nl/
http://www.houtwereld.nl/
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