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Ontwikkelingen bij Keurhout     juni 2004 
 
Introductie 
Keurhout heeft tot doel certificaten voor duurzaam bosbeheer (SFM) en de bijbehorende 
handelsketen (CoC) te toetsen tegen de Nederlandse minimum-eisen en op basis daarvan een 
onderscheid te kunnen maken tussen “goede” en “slechte” certificaten. 
Vanaf  januari 2004 is het Keurhout-systeem overgenomen door de VVNH. Om de 
onafhankelijkheid van het systeem te garanderen is het College van Deskundigen (CvD) 
voortgezet en is zij niet alleen verantwoordelijk voor de beoordeling, maar ook voor de 
besluitname m.b.t. toelating tot het Keurhout-systeem. Het secretariaat van het CvD is 
ondergebracht bij Sustainable Forest Services (S-FOR-S) in Wijchen. 
 
In maart dit jaar werd u op de hoogte gebracht van deze veranderingen bij Keurhout. De 
intentie werd toen bovendien uitgesproken een legaliteitstoets en een systeemtoets te 
ontwikkelen. Nu, een paar maanden later, willen we u op de hoogte brengen omtrent de 
voortgang van deze initiatieven en enkele andere ontwikkelingen. 
 
Het CvD heeft inmiddels niet stilgezeten. Enerzijds is geprobeerd het systeem te consolideren 
en de organisatie te structureren, anderzijds is hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe 
protocollen. 
 
Consolidatie bestaande systeem 
Een deel van de SFM-certificaten die waren opgenomen in het Keurhout-systeem is tussen 
eind vorig jaar en begin dit jaar verlopen. Een procedure voor “vernieuwing van certificaten” 
is ontwikkeld en contact is opgenomen met de desbetreffende producenten, certificeerders en 
eventueel importeurs. De meeste van hen hebben laten weten verder te willen met Keurhout 
en hebben inmiddels de audit rapporten voor herbeoordeling door het CvD aangeleverd. Het 
betreft hier ondermeer certificaten van Weyerhaeuser (1 miljoen ha) en Interfor (1,5 miljoen 
ha) in Canada, StoraEnso (1,5 miljoen ha) in Zweden en Thanry (0,6 miljoen ha) in Gabon. 
Het recht om het Keurhoutlabel te gebruiken voor hout afkomstig uit de betreffende 
bosgebieden is tijdelijk verlengd, totdat de resultaten van de herbeoordeling bekend zijn. 
Van de voorheen door AssiDomän (inmiddels Svea Skog en Setra) beheerde 3,5 miljoen ha 
FSC-gecertificeerd bos is nog onduidelijk of zij voor herbeoordeling door Keurhout 
aangeboden zullen worden. Omdat de oude certificaten inmiddels verlopen zijn, is levering 
van hout met Keurhout label via de Setra Group voorlopig niet mogelijk. 
 
Nieuwe aanvragen 
Een vijftal nieuwe aanvragen voor SFM-beoordeling is ontvangen, waarvan de meeste helaas 
nog niet compleet bleken te zijn (o.a. m.b.t. Frankrijk, Brazilië en Zweden). Wel is een 
nieuwe, complete aanvraag in behandeling genomen m.b.t. Canada. 
 
Jaarplanning 
Het werkplan van het CvD voor 2004 is ontwikkeld (down te loaden van de website onder 
“publicaties”). Het voorziet ondermeer in een overzicht van geplande activiteiten en resultaten 
en in gestelde prioriteiten. Extra aandacht voor tropische gebieden en strategische partners 
komt hieruit naar voren. Het in behandeling nemen van aanvragen m.b.t. tropische gebieden 
heeft voorrang gezien de grote vraag naar hardhout voor ondermeer de kozijn- en 
timmerindustrie. In het kader van het ontwikkelen van relaties met strategische partners, 
zullen in de 2e helft van het jaar ondermeer informatiebijeenkomsten gehouden worden voor 
woningbouwcorporaties en gemeenten/overheden. 
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Nieuwe folders en website 
De website van Keurhout is onder die van de VVNH gebracht (www.vvnh.nl) en grotendeels 
aangepast. Een nieuwe folder (in het Nederlands en Engels) is uitgegeven (oplage van 25.000 
stuks) door de VVNH in samenwerking met het CvD (down te loaden van de website, onder 
“publicaties”). 
 
Organisatie en structuur 
De mogelijkheden en wenselijkheid van accreditatie van het werk van het CvD zijn 
onderzocht. Eén en ander heeft geleid tot de conclusie dat accreditatie wel mogelijk zou zijn, 
maar dat daarvoor de structuur en het takenpakket van het CvD aanzienlijk zouden moeten 
veranderen en dat het eigendom van het systeem zou moeten verschuiven van VVNH naar 
CvD. Vooralsnog zal het CvD blijven werken zoals eerder beschreven (zie ook de website 
onder “systeem en organisatie”).  
 
Ontwikkeling van protocollen 
Het bestaande duurzaam bosbeheer protocol (SFM-toets) wordt momenteel herzien op basis 
van de in het verleden opgedane ervaringen en met he t doel het beter aan te laten sluiten bij de 
bosbouwkundige context. Verwacht wordt dat het nieuwe protocol in september operationeel 
zal zijn. Intussen kan gewoon nog op basis van het bestaande SFM-protocol getoetst worden.  
 
Een protocol voor het beoordelen van certificeringsystemen (SYS-toets) is in vergevorderd 
stadium van ontwikkeling. Enige afstemming met het nieuwe SFM-protocol is nog gewenst. 
Ook deze toets zal naar verwachting in het najaar helemaal operationeel zijn, maar eventuele 
aanvragen zouden al in behandeling genomen kunnen worden.  
 
Het eerder aangekondigde protocol voor de verificatie van legaliteit (LET-toets), dat 
onderscheid moet maken tussen hout dat aantoonbaar aan de basisvoorwaarden van legaliteit 
voldoet en hout waarvan dat niet gezegd kan worden, is voor 95 % klaar. Na een initiële 
overzichtstudie m.b.t. relevante internationale initiatieven en ervaringen door FORM 
International, is een voorstel ontwikkeld door ISAFOR.  Momenteel vindt een externe 
commentaarronde plaats, waarna het definitieve voorstel aan de VVNH ter goedkeuring zal 
worden voorgelegd. Het LET-protocol kan in de optiek van Keurhout overigens niet losgezien 
worden van het SFM-protocol: het LET niveau vormt een eerste opstap in de goede richting, 
maar het uiteindelijke doel is SFM. Beide worden daarom middels een maximaal tijdstraject 
aan elkaar verbonden. Naar verwachting zal in augustus de eerste toetsing op basis van het 
LET-protocol plaatsvinden. Diverse producenten hebben hun interesse hiervoor aangegeven, 
o.a. uit Maleisië, Congo en Kameroen. De verwachting is dat dit systeem een positieve 
invloed zal hebben op de erkenning van die producenten die op de goede weg zijn, maar nog 
niet helemaal aan de eisen voor SFM voldoen. 
 
Het CoC-traceringsysteem in NL/EU   
SGS heeft op verzoek van de VVNH een nieuw systeem ontwikkeld voor de controle op de 
CoC in Nederland; dit systeem zal naar verwachting omstreeks juli/augustus operationeel zijn. 
Controle in NL zal worden uitgevoerd door de onafhankelijke certificeerders SGS en SKH. 
Naar aanleiding van verzoeken voor CoC-certificering door bedrijven in andere EU-landen is 
met de VVNH overeengekomen dat bedrijven met vestigingen in andere EU-landen ook 
deelnemer kunnen worden van Keurhout. Controle op de CoC zal plaatsvinden door minimaal 
2 onafhankelijke certificeerders per land, op basis van hetzelfde CoC-traceringsysteem. Op 
die manier zal bijvoorbeeld Keurhout-hout dat vanuit een toegelaten concessie in Gabon via 
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een deelnemende importeur in Frankrijk wordt geleverd aan een deelnemende verwerker of 
handelaar in Nederland als Keurhout op de markt gebracht mogen worden. 
 
Keurhout steviger op de kaart 
Al met al mag geconcludeerd worden dat er hard wordt gewerkt om Keurhout steviger op de 
kaart te zetten. Enerzijds door consolidatie van het bestaande systeem, anderzijds door het 
ontwikkelen van nieuwe toetsingskaders, het aanvullen met nieuwe protocollen en het 
strategisch richten op specifieke doelgroepen, gebieden en markten. We nodigen u, als speler 
in de sector, van harte uit een bijdrage aan dit proces te leveren. 
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