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SFI 
Sustainable Forestry Initiative 

 
Het Sustainable Forestry Initiative (SFI) is opgericht in 1994. Het 
systeem is oorspronkelijk een initiatief van de houtindustrie, maar wordt 
tegenwoordig ondersteund door zowel bedrijven uit de bos- en 
houtsector als een aantal milieu- en natuurbeschermingsorganisaties. 
De SFI standaard voor duurzaam bosbeheer bestaat uit 14 principes 
waarin ecologische, economische en sociale criteria zijn opgenomen. 
Deze principes zijn uitgewerkt in 20 specifieke doelstellingen, die op hun 
beurt weer zijn uitgewerkt in 38 toetsingscriteria en 115 indicatoren. Tot 
op heden (peildatum 19 december 2013) is er ruim 100 miljoen ha bos 
SFI-gecertificeerd in Canada (76%) en de Verenigde Staten (24%). SFI heeft tevens een eigen 
standaard voor de handelsketencontrole (CoC). 
 
Sinds december 2005 is de SFI-standaard goedgekeurd door PEFC en kan hout gecertificeerd 
volgens de SFI-standaard ook worden verkocht met een PEFC-certificaat. SFI maakt gebruik van het 
PEFC handelsketensysteem. Handelaren die hout en houtproducten uit SFI gecertificeerde bossen 
willen verkopen dienen daarom te beschikken over een CoC certificaat van PEFC. Doordat PEFC is 
toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, wordt ook SFI geaccepteerd 
als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, mits het hout wordt verkocht onder een 
PEFC-certificaat. 
 
SFI accepteert onder voorwaarden ook hout en houtproducten van andere certificeringssystemen, 
zoals the American Tree Farm System (ATFS). 
 
Meer info 
SFI: www.sfiprogram.org . 
Overzicht van SFI gecertificeerde bossen en SFI CoC-certificaathouders: www.pefcregs.info.  
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