
De overeenkomsten en verschillen  
tussen PEFC en FSC

In deze samenvatting willen wij als brancheorganisatie van de timmerindustrie u graag kort en 
bondig uitleggen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de keurmerken PEFC en 
FSC voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Doelstelling
PEFC en FSC streven allebei hetzelfde doel na, namelijk: Bos-
sen duurzaam beheren en exploiteren, en daarmee de bos-
sen langdurig in stand houden en behoeden voor vernietiging. 
Beide keurmerken hebben drie pijlers waarop het beleid is ge-
bouwd, te weten: sociaal, economisch en milieu.

Beide keurmerken streven hetzelfde doel na en hebben de-
zelfde pijlers waarmee ze dat doen. Deze doelen en de pijlers 
staan bij PEFC omschreven in een “sustainability-benchmark” 
(dit is het duurzaamheidsreferentiepunt) en bij FSC in “princi-
pecriteria”. Deze twee normen/standaarden laten, naast elkaar 
gelegd, zien dat er inhoudelijk nagenoeg geen verschillen zijn. 
Het verschil tussen beide keurmerken zit in de weg naar het 
certificeren toe. 

PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST  
CERTIFICATION (PEFC)
PEFC heeft met haar “sustainability benchmark” gekozen 
voor een “bottom-up” manier van certificeren. Dit houdt con-
creet in, dat van een bestaande standaard of een bestaand 
keurmerk voor duurzaam bosbeheer, zoals bijvoorbeeld SFI 
en SCA, in een bepaald land wordt “getoetst” of deze/dit vol-
doet aan de PEFC “sustainability-benchmark-criteria” voor 
duurzaam bosbeheer. Op het moment dat zo’n standaard 
voldoet wordt het keurmerk “goedgekeurd” en mag het hout 
verkocht worden onder PEFC-label. 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
FSC benadert de markt met een “top-down”-visie. De prin-
cipecriteria worden per land verder uitgewerkt en als de  
nationale uitwerking gereed is, kan het bos volgens deze, op 
het land afgestemde, principecriteria worden gecertificeerd. 

Certificerende instellingen
Beide keurmerken maken gebruik van onafhankelijke partijen 
die certificeren, de certificerende instellingen. Deze zijn geac-
crediteerd, oftewel toegelaten door PEFC en FSC om dat werk 
te doen. In Nederland zijn dit onder andere SKH, Control-Union 
en SGS.

Verkrijgen van certificaat
Bij beide keurmerken is er vaak het nodige werk te doen om 
per land het bos op een dusdanige manier te beheren, dat er 
uiteindelijk een PEFC- of FSC-certificaat aangehangen mag 
worden. Een voorbeeld hiervan is het Maleisische keurmerk 
MTCC. Dit nationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer heeft 
haar nationale MTCC-certificerings-systeem aangepast om 
uiteindelijk te voldoen aan de “sustainability benchmark” van 
PEFC. Het MTCC-keurmerk mag nu dus verkocht worden on-
der het PEFC-label.

Bewust met hout

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) en de Koninklijke Vereniging van  Ne-
derlandse Hout-ondernemingen (VVNH) slaan binnen de “Bewust met Hout”-campagne 
de handen ineen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Centraal 
staat het streven om aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout de standaard te maken in 
de markt en daarmee de bossen langdurig in stand te houden.
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