
K I E S  V O O R  K E U R H O U T K I E S  V O O R  K E U R H O U T

dat Keurhout in zijn assortiment wil
opnemen en daarmee de handel in
duurzaam geproduceerd hout wil sti-
muleren, kan deelnemen. 

Keurmerk legaal hout
Het Keurhoutsysteem richt zich op
duurzaam geproduceerde houtstro-
men. De VVNH ziet echter nog een
andere houtstroom waar nu geen label
voor bestaat, maar dat wel gewenst is:
de legale houtstroom. Legaal hout vol-
doet aan alle wet- en regelgeving, maar
is nog niet aantoonbaar duurzaam ge-
produceerd. Een keurmerk voor legaal
hout is een zinvolle ontwikkeling in de
actuele discussie over de legaliteit van
hout. Het is een systeem waarmee een
leverancier zichtbaar kan maken dat
zijn hout legaal is. Het CvD heeft aan-
gekondigd hiertoe een zelfstandig
toetsingsprotocol te willen opstellen,
zodat legaliteitsverklaringen kunnen
worden getoetst. In de nabije toekomst
kunnen dus twee keurmerken bestaan

genomen en neemt actief deel aan
zowel het Europese als het Neder-
landse proces om illegaliteit uit te ban-
nen. De Nederlandse houtsector ziet
realisatie van de doelstelling als een
uitdaging en roept potentiële deelne-
mers, leveranciers, afnemers en ande-
re belanghebbenden op te kiezen voor
Keurhout.

Meer informatie?
• Voor alle technisch-inhoudelijke 

vragen of vragen aan het College 
van Deskundigen kunt u terecht bij
de secretaris Paul Zambon van
Sustainable Forest Services, te
bereiken onder telefoonnummer: 
024-6454796 
faxnummer 0847-144927 of 
e-mail: cvd.keurhout@s-for-s.nl.

waarmee afnemers in één oogopslag
kunnen zien: dit hout is legaal, maar
nog niet duurzaam geproduceerd; of:
dit hout is legaal én duurzaam gepro-
duceerd.

Kies voor Keurhout
Het beheren en faciliteren van het
Keurhout-merk past in het beleid van
de VVNH. Sinds 1 januari 2004 is de ge-
dragscode 'een gezonde toekomst voor
hout' officieel van kracht. De leden van
de VVNH hebben deze massaal onder-
tekend en zijn verplicht zich in te span-
nen voor de legaliteit, herkomst en
duurzaamheid van hout. 
Deze actieve houding past ook in de
beleidsmatige ontwikkelingen. Op
Europees niveau wordt onder FLEGT
(Forest Law Enforcement, Governance
and Trade) hard gewerkt aan maatrege-
len om illegaal hout uit te bannen. De
Nederlandse overheid streeft naar 25%
duurzaam geproduceerd hout in 2005.
De VVNH heeft deze doelstelling over-

Keurhout staat al jaren voor duurzaam geproduceerd hout. Sinds 1 januari 2004 zijn de activiteiten 
onder beheer van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) gekomen. 

De VVNH stelt daarmee samen met deelnemers, leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden,
de toekomst van deze duurzaam geproduceerde houtstroom veilig. 

In deze folder leest u alles over de werkwijze van Keurhout.

KKiieess vvoooorr 
kkeeuurrhhoouutt

Uitgave
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
Tel. 036-5321020, fax 036-5321029
www.vvnh.nl
E-mail: info@vvnh.nl
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� Van verzamelplaats in het bos tot op de werf controleert Keurhout het traject van het hout. 

Een voorbeeld 
Stel: een Nederlandse houtimpor-
teur wil hout importeren uit Gabon.
Hij wil graag de garantie dat het hout
duurzaam is geproduceerd. Een
Gabonese bosexploitant biedt hem
hout aan met een certificaat, waarvan
hij beweert dat het garant staat voor
duurzame productie. De houtimpor-
teur vraagt zich af: is dit certificaat te
vertrouwen? Hoe weet ik zeker dat
dit hout ook echt uit het duurzaam
beheerde bos komt? En heeft het
enige waarde op de Nederlandse
markt? Keurhout biedt hier uit-
komst. 
De houtimporteur laat het certificaat
beoordelen door het College van
Deskundigen (CvD). Deze legt de
criteria van het Gabonese certificaat
naast de criteria van de Nederlandse
overheid ('Minimumeisen voor Cer-
tificering en Duurzaam Bosbeheer',
ministerie van LNV, februari 1997).
Ook betrekt het CvD de weg die het
hout aflegt van oogst tot eindpro-
duct, in het eindoordeel. 
De controle van de keten (Chain of
Custody) garandeert dat het hout uit
het duurzaam beheerde bos in
Gabon komt. Geeft het CvD een
positief oordeel, dan mag deze hout-
stroom in het vervolg het Keurhout-
logo dragen. De houtimporteur hoeft
dus niet voor iedere partij hout uit
dit bos bij het college aan te klop-
pen. Wel moet hij zijn bedrijf laten
certificeren om aantoonbaar te
maken dat de bedrijfsvoering over-
eenkomt met de eisen die Keurhout
stelt.
Dankzij het Keurhout-logo ziet
iedereen in één oogopslag dat het
betreffende hout duurzaam is gepro-
duceerd. Afnemers van dit hout sti-
muleren dus duurzaam bosbeheer in
de productielanden.

OVER DE WERKWIJZE VAN KEURHOUT

• Kijk voor actuele informatie ook op
www.vvnh.nl. Eventueel kunt u ook
contact opnemen met de VVNH. 
U kunt bellen naar 036-5321020 en
vragen naar André de Boer of 
Paul van den Heuvel. 
E-mailen kan ook: info@vvnh.nl. �
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Bossen vervullen belangrijke functies
in de wereld. Het behoeft geen discus-
sie dat deze behouden moeten blij-

Keurhout is de naam 
Het Keurhout-systeem is een waarde-
vol instrument dat het streven naar
duurzaam geproduceerd hout con-
structief in de praktijk brengt. In april
1996 is het systeem in het leven geroe-
pen met de oprichting van Stichting
Keurhout, een initiatief met steun van
overheid en bedrijfsleven. De stichting
heeft sinds 1996 veel certificaten voor
duurzaam bosbeheer aan de hand van
de minimumeisen van de overheid be-
oordeeld. Het totale bosareaal in de
wereld dat door deze certificaten
wordt gedekt, beslaat circa 35 miljoen
hectare. In de loop der jaren is een
uniek systeem ontstaan en een groot
bestand met goedgekeurde certifica-
ten. Keurhout geniet een goede repu-
tatie in het buitenland en een aantal
buitenlandse houtleveranciers heeft 
er hoog op ingezet. Verschillende ont-
wikkelingen, met name de te geringe
vraag naar duurzaam geproduceerd
hout, hebben ertoe geleid dat Stich-
ting Keurhout op 31 december 2003 is
gestopt met al haar activiteiten. De
VVNH heeft daarop besloten de essen-
tiële onderdelen van het systeem
voort te zetten, onder de naam

ven. Daarom zetten betrokkenen alle
zeilen bij om de bossen overal ter
wereld duurzaam te beheren. Duur-
zaam bosbeheer richt zich op het waar-
borgen van de sociale, ecologische en
economische waarde van het bos, om
het daarmee te behouden voor huidi-
ge en toekomstige generaties. 
Internationaal staan tal van systemen
garant voor duurzaam geproduceerd
hout, elk met eigen criteria en een
eigen certificaat. Nederland importeert
hout uit verschillende werelddelen en
daarmee komen verschillende certi-
ficaten op de Nederlandse markt te-
recht. De wirwar van certificaten maakt
het voor verkopers en afnemers niet
eenvoudig een duurzame keuze te
maken. Het Keurhout-systeem schept
orde met een eenduidig logo. Van al
het hout dat dit Keurhout-logo draagt,
hebben deskundigen vastgesteld dat
het duurzaamheidscertificaat voldoet
aan de eisen die de Nederlandse over-
heid daarvoor heeft opgesteld (zie
'Minimumeisen voor Certificering en
Duurzaam Bosbeheer', ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LNV, februari 1997). Keurhout is dus
een duurzame keuze.

Keurhout. Het Keurhout-logo en de
database met certificaten zijn overge-
nomen en het College van Deskun-
digen (CvD) is gevraagd de werkzaam-
heden zelfstandig en onafhankelijk
voort te zetten. 

Zelfstandig en onafhankelijk
De onafhankelijkheid van het CvD
staat hoog in het vaandel. De VVNH
ziet er streng op toe dat het CvD volle-
dig losstaat van z'n eigen werkzaamhe-
den. Dit betekent dat het college een
eigen agenda voert en zelfstandig
beslissingen neemt. Prof. dr. mr. C.J.
Jepma, verbonden aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, is de voorzitter van
het CvD, dat verder uit een keur van
specialisten met verschillende achter-
gronden bestaat. Zowel bedrijfsleven
als wetenschap zijn vertegenwoordigd. 
Ook is nog een zetel gereserveerd voor
een expert uit de milieubeweging. Om
de onafhankelijkheid van het secreta-
riële werk te waarborgen, is besloten
dit uit te besteden aan Paul Zambon
van S-FOR-S (Sustainable Forest
Services). Hij beantwoordt alle vragen
van technisch inhoudelijke aard (zie
het kader 'Meer informatie'). 

Beoordeling van certificaten
Het CvD beoordeelt certificaten voor

de eerder genoemde Minimumeisen
voor Certificering en Duurzaam Bosbe-
heer. In dit document uit 1997 heeft het

duurzaam bosbeheer die door de
deelnemers van Keurhout worden in-
gediend. Dit vindt plaats op basis van

ministerie van LNV aangegeven aan
welke maatstaven een certificaat moet
voldoen om in Nederland het predi-

den gecontroleerd door certificeerders
als SGS (Société Générale de Surveil-
lance) en SKH (Stichting Keurings-
bureau Hout). Als deelnemers voldoen
aan de eisen, ontvangen ze een certifi-
caat. Om de transparantie en onafhan-
kelijkheid zo groot mogelijk te maken,
heeft de VVNH als voorwaarde gesteld
dat de certificeerders zich laten accre-
diteren door de Raad van Accreditatie
(RvA). Als basis voor de eisen dienen
de documenten die de Stichting Keur-
hout destijds heeft opgesteld. Deze
documenten worden echter op onder-
delen aangepast om te kunnen vol-
doen aan de eisen die de RvA daaraan
stelt. Er wordt op basis van de be-
staande Keurhout protocollen gecon-
troleerd, totdat het hele proces van het
aanpassen van de documenten tot en
met het verkrijgen van accreditatie is
doorlopen.

Deelnemers Keurhout
De potentiële deelnemers van Keur-
hout zijn alle bedrijven in de houtke-
ten, waaronder natuurlijk de leden van
de twee brancheorganisaties de Ver-
eniging Van Nederlandse Houtonder-
nemingen (VVNH) en de Nederlandse
Bond voor Timmerfabrikanten (NBvT).
Maar ook buiten deze branches wordt
veel met hout gewerkt. Ieder bedrijf �

kaat 'duurzaam' te krijgen. Op de web-
site van de VVNH (www.vvnh.nl) krijgt
het CvD een eigen pagina om over de
stand van zaken omtrent de beoorde-
ling te rapporteren. Daar komt ook het
bestand met goedgekeurde certifica-
ten van de voormalige Stichting
Keurhout te staan.

Van boom tot kozijn
Naast de criteria van de certificaten
voor duurzaam bosbeheer beoordeelt
het CvD ook het Chain-of-Custodycertifi-
caat. Vertaald staat Chain-of-Custody voor
ketenbeheer. Hout legt van oogst tot
eindproduct een lange weg af. Het is
essentieel om deze weg in kaart te
brengen en te controleren. Afnemers
willen immers de garantie dat het hout
ook daadwerkelijk uit een duurzaam
beheerd bos komt. Dat betekent bij-
voorbeeld dat partijen hout met het
Keurhout-logo tijdens transport en op-
slag gescheiden dienen te blijven
van hout zonder dit kenmerk. Een
onafhankelijk certificeerder controleert
de weg van oogst tot eindproduct en
het CvD beoordeelt de betrouwbaar-
heid van het Chain-of-Custodycertificaat. 
Om de Chain of Custody te garanderen,
moeten de deelnemers van Keurhout
aan een aantal eisen, zoals gescheiden
voorraden, voldoen. Deze eisen wor-

� Een bos is
meer dan een
verzameling
bomen. Bio-
diversiteit
speelt een
belangrijke rol.

� Heeft een
bepaalde con-
cessie een
Keurhout-logo
ontvangen, dan
hoeft de hout-
importeur niet
voor iedere par-
tij hout uit dit
bos een nieuwe
aanvraag te
doen. 

� Zorgen voor
nieuwe aan-
plant is een van
de kernpunten
van duurzaam
bosbeheer.

� Het beheren
en faciliteren
van het
Keurhout-merk
past in het
beleid van de
VVNH. Houtkap
in Finland.

� Zoveel wou-
den, zoveel 
certificaten 
van duurzaam
bosbeheer.
Keurhout
brengt ze
samen onder
een paraplu.
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maken. Het Keurhout-systeem schept
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Zelfstandig en onafhankelijk
De onafhankelijkheid van het CvD
staat hoog in het vaandel. De VVNH
ziet er streng op toe dat het CvD volle-
dig losstaat van z'n eigen werkzaamhe-
den. Dit betekent dat het college een
eigen agenda voert en zelfstandig
beslissingen neemt. Prof. dr. mr. C.J.
Jepma, verbonden aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, is de voorzitter van
het CvD, dat verder uit een keur van
specialisten met verschillende achter-
gronden bestaat. Zowel bedrijfsleven
als wetenschap zijn vertegenwoordigd. 
Ook is nog een zetel gereserveerd voor
een expert uit de milieubeweging. Om
de onafhankelijkheid van het secreta-
riële werk te waarborgen, is besloten
dit uit te besteden aan Paul Zambon
van S-FOR-S (Sustainable Forest
Services). Hij beantwoordt alle vragen
van technisch inhoudelijke aard (zie
het kader 'Meer informatie'). 

Beoordeling van certificaten
Het CvD beoordeelt certificaten voor

de eerder genoemde Minimumeisen
voor Certificering en Duurzaam Bosbe-
heer. In dit document uit 1997 heeft het

duurzaam bosbeheer die door de
deelnemers van Keurhout worden in-
gediend. Dit vindt plaats op basis van

ministerie van LNV aangegeven aan
welke maatstaven een certificaat moet
voldoen om in Nederland het predi-

den gecontroleerd door certificeerders
als SGS (Société Générale de Surveil-
lance) en SKH (Stichting Keurings-
bureau Hout). Als deelnemers voldoen
aan de eisen, ontvangen ze een certifi-
caat. Om de transparantie en onafhan-
kelijkheid zo groot mogelijk te maken,
heeft de VVNH als voorwaarde gesteld
dat de certificeerders zich laten accre-
diteren door de Raad van Accreditatie
(RvA). Als basis voor de eisen dienen
de documenten die de Stichting Keur-
hout destijds heeft opgesteld. Deze
documenten worden echter op onder-
delen aangepast om te kunnen vol-
doen aan de eisen die de RvA daaraan
stelt. Er wordt op basis van de be-
staande Keurhout protocollen gecon-
troleerd, totdat het hele proces van het
aanpassen van de documenten tot en
met het verkrijgen van accreditatie is
doorlopen.

Deelnemers Keurhout
De potentiële deelnemers van Keur-
hout zijn alle bedrijven in de houtke-
ten, waaronder natuurlijk de leden van
de twee brancheorganisaties de Ver-
eniging Van Nederlandse Houtonder-
nemingen (VVNH) en de Nederlandse
Bond voor Timmerfabrikanten (NBvT).
Maar ook buiten deze branches wordt
veel met hout gewerkt. Ieder bedrijf �

kaat 'duurzaam' te krijgen. Op de web-
site van de VVNH (www.vvnh.nl) krijgt
het CvD een eigen pagina om over de
stand van zaken omtrent de beoorde-
ling te rapporteren. Daar komt ook het
bestand met goedgekeurde certifica-
ten van de voormalige Stichting
Keurhout te staan.

Van boom tot kozijn
Naast de criteria van de certificaten
voor duurzaam bosbeheer beoordeelt
het CvD ook het Chain-of-Custodycertifi-
caat. Vertaald staat Chain-of-Custody voor
ketenbeheer. Hout legt van oogst tot
eindproduct een lange weg af. Het is
essentieel om deze weg in kaart te
brengen en te controleren. Afnemers
willen immers de garantie dat het hout
ook daadwerkelijk uit een duurzaam
beheerd bos komt. Dat betekent bij-
voorbeeld dat partijen hout met het
Keurhout-logo tijdens transport en op-
slag gescheiden dienen te blijven
van hout zonder dit kenmerk. Een
onafhankelijk certificeerder controleert
de weg van oogst tot eindproduct en
het CvD beoordeelt de betrouwbaar-
heid van het Chain-of-Custodycertificaat. 
Om de Chain of Custody te garanderen,
moeten de deelnemers van Keurhout
aan een aantal eisen, zoals gescheiden
voorraden, voldoen. Deze eisen wor-

� Een bos is
meer dan een
verzameling
bomen. Bio-
diversiteit
speelt een
belangrijke rol.

� Heeft een
bepaalde con-
cessie een
Keurhout-logo
ontvangen, dan
hoeft de hout-
importeur niet
voor iedere par-
tij hout uit dit
bos een nieuwe
aanvraag te
doen. 

� Zorgen voor
nieuwe aan-
plant is een van
de kernpunten
van duurzaam
bosbeheer.

� Het beheren
en faciliteren
van het
Keurhout-merk
past in het
beleid van de
VVNH. Houtkap
in Finland.

� Zoveel wou-
den, zoveel 
certificaten 
van duurzaam
bosbeheer.
Keurhout
brengt ze
samen onder
een paraplu.
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dat Keurhout in zijn assortiment wil
opnemen en daarmee de handel in
duurzaam geproduceerd hout wil sti-
muleren, kan deelnemen. 

Keurmerk legaal hout
Het Keurhoutsysteem richt zich op
duurzaam geproduceerde houtstro-
men. De VVNH ziet echter nog een
andere houtstroom waar nu geen label
voor bestaat, maar dat wel gewenst is:
de legale houtstroom. Legaal hout vol-
doet aan alle wet- en regelgeving, maar
is nog niet aantoonbaar duurzaam ge-
produceerd. Een keurmerk voor legaal
hout is een zinvolle ontwikkeling in de
actuele discussie over de legaliteit van
hout. Het is een systeem waarmee een
leverancier zichtbaar kan maken dat
zijn hout legaal is. Het CvD heeft aan-
gekondigd hiertoe een zelfstandig
toetsingsprotocol te willen opstellen,
zodat legaliteitsverklaringen kunnen
worden getoetst. In de nabije toekomst
kunnen dus twee keurmerken bestaan

genomen en neemt actief deel aan
zowel het Europese als het Neder-
landse proces om illegaliteit uit te ban-
nen. De Nederlandse houtsector ziet
realisatie van de doelstelling als een
uitdaging en roept potentiële deelne-
mers, leveranciers, afnemers en ande-
re belanghebbenden op te kiezen voor
Keurhout.

Meer informatie?
• Voor alle technisch-inhoudelijke 

vragen of vragen aan het College 
van Deskundigen kunt u terecht bij
de secretaris Paul Zambon van
Sustainable Forest Services, te
bereiken onder telefoonnummer: 
024-6454796 
faxnummer 0847-144927 of 
e-mail: cvd.keurhout@s-for-s.nl.

waarmee afnemers in één oogopslag
kunnen zien: dit hout is legaal, maar
nog niet duurzaam geproduceerd; of:
dit hout is legaal én duurzaam gepro-
duceerd.

Kies voor Keurhout
Het beheren en faciliteren van het
Keurhout-merk past in het beleid van
de VVNH. Sinds 1 januari 2004 is de ge-
dragscode 'een gezonde toekomst voor
hout' officieel van kracht. De leden van
de VVNH hebben deze massaal onder-
tekend en zijn verplicht zich in te span-
nen voor de legaliteit, herkomst en
duurzaamheid van hout. 
Deze actieve houding past ook in de
beleidsmatige ontwikkelingen. Op
Europees niveau wordt onder FLEGT
(Forest Law Enforcement, Governance
and Trade) hard gewerkt aan maatrege-
len om illegaal hout uit te bannen. De
Nederlandse overheid streeft naar 25%
duurzaam geproduceerd hout in 2005.
De VVNH heeft deze doelstelling over-

Keurhout staat al jaren voor duurzaam geproduceerd hout. Sinds 1 januari 2004 zijn de activiteiten 
onder beheer van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) gekomen. 

De VVNH stelt daarmee samen met deelnemers, leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden,
de toekomst van deze duurzaam geproduceerde houtstroom veilig. 

In deze folder leest u alles over de werkwijze van Keurhout.

KKiieess vvoooorr 
kkeeuurrhhoouutt

Uitgave
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
Tel. 036-5321020, fax 036-5321029
www.vvnh.nl
E-mail: info@vvnh.nl
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� Van verzamelplaats in het bos tot op de werf controleert Keurhout het traject van het hout. 

Een voorbeeld 
Stel: een Nederlandse houtimpor-
teur wil hout importeren uit Gabon.
Hij wil graag de garantie dat het hout
duurzaam is geproduceerd. Een
Gabonese bosexploitant biedt hem
hout aan met een certificaat, waarvan
hij beweert dat het garant staat voor
duurzame productie. De houtimpor-
teur vraagt zich af: is dit certificaat te
vertrouwen? Hoe weet ik zeker dat
dit hout ook echt uit het duurzaam
beheerde bos komt? En heeft het
enige waarde op de Nederlandse
markt? Keurhout biedt hier uit-
komst. 
De houtimporteur laat het certificaat
beoordelen door het College van
Deskundigen (CvD). Deze legt de
criteria van het Gabonese certificaat
naast de criteria van de Nederlandse
overheid ('Minimumeisen voor Cer-
tificering en Duurzaam Bosbeheer',
ministerie van LNV, februari 1997).
Ook betrekt het CvD de weg die het
hout aflegt van oogst tot eindpro-
duct, in het eindoordeel. 
De controle van de keten (Chain of
Custody) garandeert dat het hout uit
het duurzaam beheerde bos in
Gabon komt. Geeft het CvD een
positief oordeel, dan mag deze hout-
stroom in het vervolg het Keurhout-
logo dragen. De houtimporteur hoeft
dus niet voor iedere partij hout uit
dit bos bij het college aan te klop-
pen. Wel moet hij zijn bedrijf laten
certificeren om aantoonbaar te
maken dat de bedrijfsvoering over-
eenkomt met de eisen die Keurhout
stelt.
Dankzij het Keurhout-logo ziet
iedereen in één oogopslag dat het
betreffende hout duurzaam is gepro-
duceerd. Afnemers van dit hout sti-
muleren dus duurzaam bosbeheer in
de productielanden.

OVER DE WERKWIJZE VAN KEURHOUT

• Kijk voor actuele informatie ook op
www.vvnh.nl. Eventueel kunt u ook
contact opnemen met de VVNH. 
U kunt bellen naar 036-5321020 en
vragen naar André de Boer of 
Paul van den Heuvel. 
E-mailen kan ook: info@vvnh.nl. �
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dat Keurhout in zijn assortiment wil
opnemen en daarmee de handel in
duurzaam geproduceerd hout wil sti-
muleren, kan deelnemen. 

Keurmerk legaal hout
Het Keurhoutsysteem richt zich op
duurzaam geproduceerde houtstro-
men. De VVNH ziet echter nog een
andere houtstroom waar nu geen label
voor bestaat, maar dat wel gewenst is:
de legale houtstroom. Legaal hout vol-
doet aan alle wet- en regelgeving, maar
is nog niet aantoonbaar duurzaam ge-
produceerd. Een keurmerk voor legaal
hout is een zinvolle ontwikkeling in de
actuele discussie over de legaliteit van
hout. Het is een systeem waarmee een
leverancier zichtbaar kan maken dat
zijn hout legaal is. Het CvD heeft aan-
gekondigd hiertoe een zelfstandig
toetsingsprotocol te willen opstellen,
zodat legaliteitsverklaringen kunnen
worden getoetst. In de nabije toekomst
kunnen dus twee keurmerken bestaan

genomen en neemt actief deel aan
zowel het Europese als het Neder-
landse proces om illegaliteit uit te ban-
nen. De Nederlandse houtsector ziet
realisatie van de doelstelling als een
uitdaging en roept potentiële deelne-
mers, leveranciers, afnemers en ande-
re belanghebbenden op te kiezen voor
Keurhout.

Meer informatie?
• Voor alle technisch-inhoudelijke 

vragen of vragen aan het College 
van Deskundigen kunt u terecht bij
de secretaris Paul Zambon van
Sustainable Forest Services, te
bereiken onder telefoonnummer: 
024-6454796 
faxnummer 0847-144927 of 
e-mail: cvd.keurhout@s-for-s.nl.

waarmee afnemers in één oogopslag
kunnen zien: dit hout is legaal, maar
nog niet duurzaam geproduceerd; of:
dit hout is legaal én duurzaam gepro-
duceerd.

Kies voor Keurhout
Het beheren en faciliteren van het
Keurhout-merk past in het beleid van
de VVNH. Sinds 1 januari 2004 is de ge-
dragscode 'een gezonde toekomst voor
hout' officieel van kracht. De leden van
de VVNH hebben deze massaal onder-
tekend en zijn verplicht zich in te span-
nen voor de legaliteit, herkomst en
duurzaamheid van hout. 
Deze actieve houding past ook in de
beleidsmatige ontwikkelingen. Op
Europees niveau wordt onder FLEGT
(Forest Law Enforcement, Governance
and Trade) hard gewerkt aan maatrege-
len om illegaal hout uit te bannen. De
Nederlandse overheid streeft naar 25%
duurzaam geproduceerd hout in 2005.
De VVNH heeft deze doelstelling over-

Keurhout staat al jaren voor duurzaam geproduceerd hout. Sinds 1 januari 2004 zijn de activiteiten 
onder beheer van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) gekomen. 

De VVNH stelt daarmee samen met deelnemers, leveranciers, afnemers en andere belanghebbenden,
de toekomst van deze duurzaam geproduceerde houtstroom veilig. 

In deze folder leest u alles over de werkwijze van Keurhout.

KKiieess vvoooorr 
kkeeuurrhhoouutt

Uitgave
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten
Postbus 1380, 1300 BJ Almere
Tel. 036-5321020, fax 036-5321029
www.vvnh.nl
E-mail: info@vvnh.nl
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� Van verzamelplaats in het bos tot op de werf controleert Keurhout het traject van het hout. 

Een voorbeeld 
Stel: een Nederlandse houtimpor-
teur wil hout importeren uit Gabon.
Hij wil graag de garantie dat het hout
duurzaam is geproduceerd. Een
Gabonese bosexploitant biedt hem
hout aan met een certificaat, waarvan
hij beweert dat het garant staat voor
duurzame productie. De houtimpor-
teur vraagt zich af: is dit certificaat te
vertrouwen? Hoe weet ik zeker dat
dit hout ook echt uit het duurzaam
beheerde bos komt? En heeft het
enige waarde op de Nederlandse
markt? Keurhout biedt hier uit-
komst. 
De houtimporteur laat het certificaat
beoordelen door het College van
Deskundigen (CvD). Deze legt de
criteria van het Gabonese certificaat
naast de criteria van de Nederlandse
overheid ('Minimumeisen voor Cer-
tificering en Duurzaam Bosbeheer',
ministerie van LNV, februari 1997).
Ook betrekt het CvD de weg die het
hout aflegt van oogst tot eindpro-
duct, in het eindoordeel. 
De controle van de keten (Chain of
Custody) garandeert dat het hout uit
het duurzaam beheerde bos in
Gabon komt. Geeft het CvD een
positief oordeel, dan mag deze hout-
stroom in het vervolg het Keurhout-
logo dragen. De houtimporteur hoeft
dus niet voor iedere partij hout uit
dit bos bij het college aan te klop-
pen. Wel moet hij zijn bedrijf laten
certificeren om aantoonbaar te
maken dat de bedrijfsvoering over-
eenkomt met de eisen die Keurhout
stelt.
Dankzij het Keurhout-logo ziet
iedereen in één oogopslag dat het
betreffende hout duurzaam is gepro-
duceerd. Afnemers van dit hout sti-
muleren dus duurzaam bosbeheer in
de productielanden.

OVER DE WERKWIJZE VAN KEURHOUT

• Kijk voor actuele informatie ook op
www.vvnh.nl. Eventueel kunt u ook
contact opnemen met de VVNH. 
U kunt bellen naar 036-5321020 en
vragen naar André de Boer of 
Paul van den Heuvel. 
E-mailen kan ook: info@vvnh.nl. �
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