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Ontwikkelingen bij Keurhout    december 2004 
 
 
In maart en juni dit jaar werd u op de hoogte gebracht van lopende ontwikkelingen bij 
Keurhout. Allereerst waren er een aantal organisatorische zaken te melden, zoals de 
voortzetting van het onafhankelijke College van Deskundigen (CvD) en de uitbesteding van 
het secretariaat van het CvD aan S-FOR-S. Tevens werd aangegeven, dat het CvD bezig was 
met de consolidatie van het Keurhout systeem en de ontwikkeling van nieuwe protocollen. 
Daarnaast werd de ontwikkeling van een nieuw Keurhout CoC-tracking systeem voor de 
Europese markt gemeld. Het is weer tijd om u te informeren over de voortgang van deze 
initiatieven en enkele andere ontwikkelingen. We willen dat vanaf 2005 in principe ieder 
kwartaal doen in de vorm van de nieuwsbrief “Ontwikkelingen bij Keurhout” 
 
 
Introductie van de legaliteitstoets 
 
Zoals u weet heeft Keurhout 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 maken tussen “goede” en “slechte” certificaten. 
 
Het Keurhout-systeem wordt binnenkort uitgebreid met de legaliteitstoets voor aantoonbaar 
legaal hout (validated legal timber; LET). Dit protocol heeft tot doel onderscheid te maken 
tussen enerzijds hout en houtproducten die aantoonbaar legaal zijn geoogst, verwerkt en 
verhandeld en anderzijds hout en houtproducten waarvan dat niet vast staat.  
Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over illegale houtkap en de enorme schade die 
daardoor veroorzaakt wordt aan ondermeer milieu, lokale en nationale economieën. Vaststaat 
dat de leden van de VVNH zich middels hun nieuwe Code of Conduct hebben verplicht enkel 
en alleen aantoonbaar legaal hout te verwerken en verhandelen. De nationale overheid heeft 
aangegeven in het kader van haar inkoopbeleid alleen nog duurzaam of aantoonbaar legaal 
hout te willen aanschaffen. Diverse provinciale en gemeentelijke overheden zullen deze stap 
mogelijk volgen. Op EU niveau wordt er onderhandeld over mogelijke wet- en regelgeving 
om de handel in illegaal hout te verbieden. Gezien deze ontwikkelingen en concrete behoefte 
van zowel VVNH-leden als overheden en andere partijen om aantoonbaar legaal hout te 
verhandelen, te verwerken en in te kopen komt het Keurhout legaliteitsprotocol als het ware 
als geroepen. Het is het enige systeem binnen de EU, waarmee claims van legal origin zullen 
worden getoetst. De verwachting is dat deze nieuwe toevoeging aan het Keurhout 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 duurzaamheid voldoen, en zodoende duurzaam 
bosbeheer zal stimuleren. 
 
Legaliteit wordt door Keurhout gezien als een basisonderdeel van duurzaamheid, een eerste 
stap in de goede richting en zeker niet als vervanger van duurzaamheid. Duurzaam bosbeheer 
is het uiteindelijke doel en de duurzaamheidstoets blijft dan ook van belang. Legaliteit 
vormt dus een eerste niveau in een gefaseerde aanpak naar duurzaamheid. Omdat legaliteit 
integraal onderdeel is van de duurzaamheidstoets, zijn hout en houtproducten die als 
duurzaam geclassificeerd zijn, automatisch ook legaal. 
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Binnen het Keurhout systeem voor duurzaam hout zijn 2 niveau’s te onderscheiden:  
• Het 1e niveau (KH-level 1) heeft betrekking op 100 % duurzaam hout.  
• Het 2e niveau (KH-level 2) betreft samengestelde producten, die voor minstens 70 % 

uit duurzaam hout en voor de rest uit aantoonbaar legaal hout bestaan. 
 
Daarnaast is er nu dus een Keurhout systeem voor legaal hout, waarin slechts sprake is van 
één niveau:  

• Dit heeft betrekking op hout of houtproducten die 100 % aantoonbaar legaal zijn.  
 
De totstandkoming van het legaliteitsprotocol kenmerkt zich door een proces van studie, 
overleg en zorgvuldige afweging van diverse aspecten. Na een voorstudie door FORM 
International, is op basis van overleg met diverse betrokken partijen een voorstel ontwikkeld 
door ISAFOR.Vervolgens heeft een externe commentaarronde plaatsgevonden met 
internationale experts, waarna het definitieve voorstel aan de VVNH ter goedkeuring is 
voorgelegd. Op de vergadering van Keurhout-deelnemers op 18 november j.l. is het voorstel 
besproken en op een vergadering met VVNH sectiebesturen op 22 december j.l. zijn de details 
aan de orde geweest. Beide documenten zijn in het Engels geschreven. Ze worden na de 
officiële introductie van de legaliteitstoets geplaatst op de website van Keurhout en zullen als 
pdf-file kunnen worden gedownload.  
 
Diverse producenten hebben hun interesse voor toetsing op basis van het LET-protocol 
aangegeven, o.a. uit Maleisië, Congo, Brazilië en Kameroen. Inmiddels is een aantal 
aanvragen ontvangen. Aanvragen zullen behandeld worden op volgorde van binnenkomst. 
Aanvragen voor het uitvoeren van een legaliteitstoets kunnen door Keurhout deelnemers 
schriftelijk worden ingediend bij het College van Deskundigen (cvd.keurhout@s-for-s.nl). 
 
 
Consolidatie bestaande systeem 
 
Een deel van de SFM-certificaten die waren opgenomen in het Keurhout-systeem was tussen 
eind vorig jaar en begin dit jaar verlopen. De CSA-certificaten van Weyerhaeuser (m.b.t. 4 
bosgebieden met in totaal ruim 827.000 ha; 28 verwerkingseenheden vallend onder 11 CoC 
certificaten) en Interfor (in totaal ruim 3 miljoen ha (SFI) en 11 verwerkingseenheden vallend 
onder 5 CoC certificaten) in Canada zijn opnieuw door het CvD getoetst en geaccepteerd.  
 
Een aantal andere certificaten wordt momenteel herbeoordeeld. Het recht om het Keurhout 
label te gebruiken voor hout afkomstig uit de betreffende bosgebieden is tijdelijk verlengd, 
totdat de resultaten van de herbeoordeling bekend zijn. 
 
 
Nieuwe acceptaties 
 
Twee nieuwe aanvragen voor SFM-beoordeling zijn door het CvD in behandeling genomen 
en geaccepteerd m.b.t. Canada. De eerste betreft Iisaak, een joint venture tussen 
Weyerhaeuser (49 %) en een locale indianen organisatie (51 %) waarvoor het FSC certificaat 
m.b.t. een bosgebied van ruim 91,000 ha met bijbehorende CoC is getoetst. De andere 
toelating betreft de CSA-CoC certificaten voor 4 verwerkingseenheden van de Coulson Group 
of Companies, welke haar gecertificeerde hout betrekt vanuit CSA-gecertificeerd 
Weyerhaeuser bos.  
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Nieuwe aanvragen 
 
Een viertal nieuwe aanvragen voor SFM-beoordeling m.b.t. bosgebieden in Chili (in totaal 
ruim 900.00 ha) is in behandeling genomen. Additionele aanvragen m.b.t. Gabon (300.000 
ha) en Zweden zijn aangekondigd, maar nog niet (compleet) ontvangen. 
 
 
Het CoC-traceringsysteem in NL en de EU   
 
SGS heeft op verzoek van de VVNH een nieuw systeem ontwikkeld voor de controle op de 
CoC in Nederland; dit systeem is inmiddels operationeel. De controle in NL wordt uitgevoerd 
door de onafhankelijke certificeerders SGS en SKH. Inmiddels hebben meer dan 25 audits 
plaatsgevonden.  
 
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. Om 
één en ander te faciliteren is gewerkt aan een Engelse vertaling van de Keurhout Deelnemers 
Overeenkomst en het Keurhout Handboek. In deze vertalingen zijn tevens aanpassingen 
doorgevoerd n.a.v. de invoering van het nieuwe legaliteitsprotocol. Deze documenten zijn 
binnenkort op de website van Keurhout te vinden onder “documenten”.  
 
 
Activiteiten met de sector 
 
Gedurende een tweetal sessies van het “Houttheater” tijdens de Houtbeurs in Ahoy werd op 
29 oktober over “de rol van Keurhout” en “Legaal hout” gediscussieerd. Eén en ander 
gebeurde middels een paneldiscussie, met interactie met het publiek, geleid door Susanne van 
der Pijl van Schuttelaar & Partners. Aan het panel werd ondermeer deelgenomen door de 
heren De Boer en Van der Heuvel (VVNH), Boogaerdts (houthandel), van Helden (Ministerie 
van LNV) en Jepma (voorzitter CvD). Het werd duidelijk dat Keurhout positief wordt 
gewaardeerd door de diverse aanwezigen en een rol te spelen heeft binnen het Europese veld. 
 
 
Te verwachten 
 
In 2005 zal het CvD zich voorlopig vooral richten op het toetsen van ontvangen SFM en LET 
aanvragen, zowel ter consolidatie als m.b.t. de toevoeging van nieuwe gebieden en 
verwerkingseenheden. Daarnaast zal aandacht besteedt worden aan het strategisch richten op 
specifieke doelgroepen, gebieden en markten, bij voorkeur m.b.t. tropisch hout.  
We nodigen u, als speler in de sector, van harte uit een bijdrage aan dit proces te leveren. 
 
 
Ir. E.P. Zambon 
Secretaris CvD Keurkout 
Tel: 024-6454796 
Fax: 0847-144927 
E-mail: cvd.keurhout@s-for-s.nl  

mailto:cvd.keurhout@s-for-s.nl

	Introductie van de legaliteitstoets
	Consolidatie bestaande systeem
	Nieuwe acceptaties
	Het CoC-traceringsysteem in NL en de EU
	Te verwachten

