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GROOT PUBLIEK
Informatiestand, animaties en wedstrijden op beurzen en evenementen:
Printemps Grandeur Nature (i.s.m.
Natagora - Vivacité - Libramont); Bois
& Habitat (Namen), Landbouwbeurs
(Libramont), Valériane (Namen), Feest
van het leefmilieu (Brussel), Landelijk
Brussel en Hout & Habitat (Antwerpen).

Grote fototentoonstellling ‘De wondere
wereld van het bos’ in Tour & Taxis met
vernissage en prijsuitreiking fotowedstrijd. Speeches van prominenten zoals Nic Balthazar, Serge de Gheldere,
Luc Noël en Philippe Moës.

Rondreizende PEFC-fototentoonstelling in het Château Lavaux Sainte-Anne
(Rochefort) en het bezoekerscentrum
van het Parc Naturel de Viroinval.

Federale overheid lanceert nieuwe sensibiliseringscampagne voor duurzaam
hout - PEFC wordt er gepromoot.

PEFC-gelabelde boomstammen als
zitbanken tijdens het Brussels Summer Festival.

4 nieuwsbrieven voor het grote publiek
verstuurd naar meer dan 15.000 geïnteresseerden.

Facebookpagina’s ‘Mijn plekje in het
bos’ en ‘Mon coin de forêt’ hebben
samen meer dan 16.000 fans!

PEFC doet zijn intrede op Twitter. Volgen via @PEFCBELGIUM.

Wedstrijden in samenwerking met het
tijdschrift My Sphere. Prijzen: PEFCgelabelde producten.

Publiciteitscampagne in kranten en
tijdschriften verspreid op meer dan 1
miljoen exemplaren.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Lancering van webpagina www.choose-pefc.be met slagzin: ‘Kies voor PEFC, het
label dat over uw bedrijf doet praten’. Gesteund door bedrijven die PEFC integreren
in de aankooppolitiek.

Ecoreis met gegidst bezoek aan PEFCgecertificeerd bos in Rouvroy en PEFCgecertificeerde papierfabriek Burgo
Ardennes in Virton.

Publiciteitscampagne, om webpagina
www.choose-pefc.be te promoten, verschijnt in diverse tijdschriften met een
totaal bereik van 58.000 lezers.

Meer dan 10 face-to-facevergaderingen met belangrijke Belgische economische spelers.

Speeddating KAURI: netwerkevent in
het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Presentatie over PEFC en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op
het event ter lancering van de website
ecorate.eu.

Heel wat bedrijven drukken vanaf nu ook op PEFC-papier: Kodak, Ethias, Partena,
Mobistar, Delhaize, Opel,…

PEFC sponsort het jaarlijks congres
van de Belgian Direct Marketing Association waar zo’n 500 spelers uit
de marketingwereld zich verenigen.
Tal van projecten in PEFC-gelabeld
hout. Er werd PEFC-gelabelde eik gekozen voor de renovatie van de ‘Place
des Sciences’ in Louvain-la-Neuve.

De eerste stripverhalen op PEFC-papier! Gemeenschappelijke communicatie met de
uitgeversgroep Média Participations. Titels als Lucky Luke, Robbedoes, Largo Winch,
Valérian,... zijn vanaf nu beschikbaar op PEFC-papier.

SCHOLEN
Leerlingen maken in het Bosmuseum in Hoeilaart bloembakjes en nestkastjes in
PEFC-gecertificeerd hout naar aanleiding van Week van het Bos. Een activiteit in
samenwerking met Inverde.
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3000 PEFC-gecertificeerde latten met
slogan worden verdeeld op de campussen van de Franstalige universiteiten in L’Autre Pack, een ecologisch
alternatief voor de Student Welcome
Pack.

Leerlingen maken PEFC-gecertificeerde nestkastjes op Euroskills in SpaFrancorchamps. 45.000 leerlingen en
leerkrachten bezoeken dit Europees
kampioenschap voor technische en
manuele beroepen.

Infostand op Natuur- en milieu-educatiedag van de Vlaamse overheid
in Brussel. 350 bezoekers, gaande
van leerkrachten, medewerkers van
natuureducatieve centra tot lokale
overheden.

LOKALE OVERHEDEN
Nieuwe brochure “Praktische gids
voor de aankoop van duurzaam hout
en papier”, verstuurd naar alle steden,
gemeenten en provincies in België. De
gids bevat eveneens een lijst met alle
Belgische gecertificeerde bedrijven.

Presentatie over PEFC op de Open
Milieuraad in Roosdaal.

Expo in het gemeentehuis van Londerzeel in het kader van duurzame
eindejaarsgeschenken.

Adviesverlening aan tal van lokale
overheden voor het opstellen van bestekken.

BEDRIJVEN
CHAIN OF CUSTODY
Bedrijfsevent naar aanleiding van 10
jaar PEFC in België. Een 60-tal afgevaardigden van zowel gecertificeerde
als niet-gecertificeerde bedrijven uit
de hout- en papiersector wonen de
boeiende presentaties bij en keuvelen
na tijdens de walking diner.

PEFC-presentatie op seminarie van de provincie West-Vlaanderen in Roeselare. Een
tiental bedrijven aanwezig met interesse voor het Chain of Custody-certificaat.

Sponsoring van de Rencontres Fillière
bois tijdens de beurs Bois & Habitat
in Namen.

PEFC-stand op Gamma-voorjaarsbeurs, een beurs voor personeelsleden van de
Gamma-winkels in België.

Nieuwe communicatiemiddelen voor
de gecertificeerde bedrijven: brochure ‘Leidraad voor het verkopen van
PEFC-gecertificeerde producten’ en
steekkaartje met de basisprincipes
van PEFC. Ideaal om mee te nemen
tijdens klantenbezoeken.

Stand op vakbeurzen: Prowood in
Gent (houtsector), Print in Brussel
(printsector) en DRUPA in Düsseldorf
(grafische sector).

Informatiedag over boscertificatie en
het verkrijgen van een controleketen,
georganiseerd door Fedustria met de
medewerking van PEFC.

Seminarie over de PEFC-Chain of
Custody voor leden van Prod.Comm,
beroepsvereniging van productieverantwoordelijken in de reclamesector.

Lancering van de tweemaandelijkse
professionele nieuwsbrief.

Meubelbedrijf Theuns wint de prestigieuze Balthazar van meest ecologische product,
dankzij het PEFC-certificaat. PEFC maakt een videoboodschap voor de viering.

BOSEIGENAARS
Meer dan 40 boseigenaars hebben deelgenomen aan een bezoek aan een PEFCgecertificeerd bos (Roy - Marche-en-Famenne). Activiteit i.s.m. de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij.
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In het kader van het Week-end du bois
openen 4 boseigenaars hun PEFC-gecertificeerde bossen voor het grote
publiek. Tijdens een geleide wandeling
krijgen bezoekers ook communicatiemateriaal over PEFC.

Nieuwe dienstverlening voor de private boseigenaars: gepersonaliseerd
advies op het terrein. 2 ervan werden
uitgevoerd in een PEFC-gecertificeerd
bos. Activiteit i.s.m. de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Nieuwe publiciteitscampagne voor
boseigenaars.

PERS
10 persberichten verstuurd.

Artikels in kranten, zoals Het Laatste Nieuws, La Libre Belgique, Vers
l’Avenir, La Dernière Heure, Belang
van Limburg, L’Echo, Metro,…

Meer dan 300 artikels met vermelding
van PEFC verschijnen in de pers.

Het PEFC-label doorgelicht

Artikels in zowel vakbladen als algemene tijdschriften zoals de Architectenkrant, My Sphere, BioInfo, Feeling,
Ecotips, Houthandel & Nijverheid,
Schrijnwerk/Menuiserie, Beter Bouwen en Verbouwen, L’Echo des Bois,
De Bond, Silva Belgica,…

Duurzaam
bosbeheer
EcoTips

Radiobericht over PEFC op Vivacité.

WERKING PEFC

Evolutie en spreiding van de PEFC-bedrijven

Nationaal
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De Algemene Vergadering van PEFC
Belgium valideert de nieuwe bosbeheerstandaarden met het oog op
een nieuwe erkenning van de PEFC
Council.

Sonia Chapelle vervoegt het team als
administratief verantwoordelijke.

• De groep Qualibouw rijfde als tweede
het PEFC-groepscertificaat binnen.
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• 61 Belgische bedrijven behaalden in
2012 het PEFC-certificaat.
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• Bedrijven brengen steeds meer
nieuwe producten met PEFC-label
op de markt, zoals broodzakken en
hygiëneproducten.
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• 292.969 hectare Belgische bossen zijn PEFC-gecertificeerd, waarvan 259.813
hectare openbare bossen en 33.156 hectare private bossen.
• De PEFC-gecertificeerde bosoppervlakte steeg afgelopen jaar met 3.919 hectare.
• 43% van de Belgische bosoppervlakte is PEFC-gecertificeerd.

INTERNationaal

Leden en schema’s

• Vakbondsman William Street opnieuw verkozen als voorzitter van
PEFC Council voor een periode van
drie jaar (2013 - 2015).
• Oprichting van de Chain of Custody
en Labeling Werkgroep om de Chain
of Custody aan te passen naar aanleiding van de EUTR.
• Aanpassing van de bijlage voor tropische bossen in de Chain of Custody
• Officiële bevestiging dat PEFC Internationaal voldoet aan de Nederlandse criteria die van toepassing zijn op
overheidsopdrachten.
• 6 projecten wereldwijd die duurzaam
bosbeheer en boscertificatie bevorderen krijgen steun van PEFC via het
Collaboration fund.

PEFC-leden met erkend schema
PEFC-leden waarvan het schema nog niet erkend is

37 ledenlanden en 32 erkende schema’s • Twee nieuw erkende schema’s: Ierland en
Nederland • Nieuw ledenland: Indonesië (Indonesian Forest Certification Cooperation )
• PEFC blijft ook in 2012 het grootste boscertificatiesysteem ter wereld • PEFC-gecertificeerde bosoppervlakte: 237.437.527 hectare • 9.529 PEFC-gecertificeerde bedrijven.

TEAM

PEFC/07-31-80
PEFC-gecertificeerd
Dit rapport komt uit
duurzaam beheerd bos,
gerecycleerde en
gecontroleerde bronnen.
www.pefc.org

Vanessa Biebel,
Algemeen secretaris

Sonia Chapelle,
Administratief
verantwoordelijke

PEFC BELGIUM vzw
Centrumgalerij blok 2 (6e verdiep) - bus 289 • 1000 Brussel
T 02 223 44 21 • F 02 223 42 75
info@pefc.be • www.pefc.be
Volg ons op:

Mijn plekje in het bos &

@PEFCBELGIUM

Met de
steun van

Véronique Chapelle,
Bedrijven, Sponsoring &
Pub, Financiën

Mieke Vercruijsse,
Communicatieverantwoordelijke

In samenwerking met drukkerij IPM
printing, gedrukt op Sappi Magno
Satin verdeeld door Igepa Belux.
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Yves de le Court,
Voorzitter

