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Voor duurzaam en legaal geproduceerd hout        www.keurhout.nl 

Keurhout bijeenkomst  
‘EUTR, hoe en wat?’  

Woensdag 16 januari 2013 

Programma 

16.30 uur     Opening en inleiding door Paul van den Heuvel 

16.35 uur    ’Keurhout, de activiteiten en resultaten tot op heden’ 

        door Eric de Munck 

16.55 uur    ‘De in’s en out’s van de EUTR’  

        door André de Boer (ETTF) 

17.15 uur    ’Implementatie EUTR door de VVNH’  

        door Paul van den Heuvel 

17.30 uur     Vragen  

17.45 uur     Afsluiting en informele borrel 
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Historie 
 Organisatorisch: 

 

– 1996 Oprichting Stichting Keurhout (en CvD) 

 
– 2003 Stichting Keurhout onder beheer VVNH 

 

– 2004 Keurhout nieuwe stijl 

 

– 2007 Keurhout financieel onafhankelijk (KH-leden betalen) 
 

– 2012 Beëindiging CvD 
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Historie 

 Inhoudelijk: 

 
– 1997 toetsing certificaten duurzaam bosbeheer (Minimum-eisen) 

 
– 2005 introductie KH–Legaal toets 

 

– 2006 introductie Systeemtoets 

 

– 2009 ontwikkeling huidige KH Protocol 

 

– 2009 stimulering KH-CoC toetsing door TPAC (VROM) 
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Historie 

 Inhoudelijk: 
 

– 2010 revisie nieuwe KH-CoC met groepscertificering en  
         extra  opties (TPAC-Proof) 

 

– 2011 nieuwe KH-CoC goedkeuring door TPAC 
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Stand van zaken 

 Poortwachtersfunctie Keurhout: 
 (toetsing door onafhankelijk College van Deskundigen - CvD) 

Keurhout  
Duurzaam  

Standaard 

 

Keurhout 

Legaal 

Standaard 
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Stand van zaken 

 Toegelaten tot KH-Duurzaam: 

 

- alle FSC 

- alle PEFC 

 

 Momenteel: 

-  412,3 miljoen ha  

    (168,4 FSC + 243,9 PEFC) 

-  34.069 CoC-bedrijven in productielanden  
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Stand van zaken 

 Toegelaten tot KH-Legaal: 

 

- Alle MTCS 

- SGS TLTV-VLO en TLTV-VLC 

- SW/RA VLO en VLC 

- Certisource Indonesia 

- OLB 

- FSC-CW 

 

 Momenteel: 

- 20,5 miljoen ha 

- 320 CoC bedrijven in 32 landen 
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Stand van zaken 

 Bijdragen Keurhout (CvD): 

 

- validatie legaliteitssystemen (als enige ter wereld)  

 

- significante harmoniserende en verbeterende werking op de 

toegelaten legaliteitssystemen 

 

- meer duidelijkheid in de markt, vooral voor de  Keurhout 

deelnemers 
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Stand van zaken 

 Toetsing verleden:  

 

- Toetsing door CvD van (SFM/LEG) certificaten en 

systemen.  

 

- Meer duidelijkheid in de markt, vooral voor de  

Keurhout deelnemers 
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Stand van zaken 

 Toetsing toekomst:  

 

- Certificaten kunnen worden ingediend ter 

beoordeling 

 

- Kosten door aanvrager op basis van offerte 

 

- Beoordeling door consultant of andere daartoe 

geëigende organisatie 
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Stand van zaken 

 Certificaten in de markt 
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Stand van zaken 

 Bekendheid van KH in de markt (gemiddeld over 

marktpartijen): 

 

- 2006:  23 % 

 

- 2010:  52 % 
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Stand van zaken 

 KH deelnemers (bedrijven met een KH-CoC): 

 

-   Per 1 januari 2006:  103 

 

- Per 1 januari 2013:  184   

 

- Interesse vooral aannemerij 
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Stand van zaken 

 Beëindiging CvD: 

 

- Secretariaat S-for-S (Paul Zambon) beëindigd 

 

- Vragen en informatie Keurhout: tel. 036-5494068  

Algemeen: Eric de Munck  

Ledenadministratie: Heidy Bergman 
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Visie VVNH 

Stap 1 

Legaliteits-verklaring 

leverancier 

Bekende herkomst Aantoonbare 

herkomst en 

legaliteit 

Aantoonbaar 

duurzaam 

geproduceerd 
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European Timber Regulation 

Keurhout meeting 

16 February 2013 

Andre de Boer, Secretary General ETTF 

Royal Netherlands Timber Trade Association 

20 June 2012, Zaandam, Netherlands © European Forest Institute, 

2012 
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Royal Netherlands Timber Trade Association 

20 June 2012, Zaandam, Netherlands © European Forest Institute, 

2012 

• EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade initiative 
• FLEGT Action Plan published in 2003 

• EU response to the issue of forest governance and illegal 
logging 

• Actions aimed at both production and consumption 
– Public and private sector procurement and investment policies 

– Regulation to allow control of illegal timber entering the EU, i.e. the 
EU Timber Regulation 

– Trade agreements between producer countries and the EU, i.e. 
Voluntary Partnership Agreements 

– Support for tropical producer country governments and industry 

 
 

 

FLEGT 

Royal Netherlands Timber Trade Association 

20 June 2012, Zaandam, Netherlands © European Forest Institute, 

2012 

Malaysia 

Indonesia 

Congo 

C.A.R. 

Cameroon 
Ghana 

Liberia 

Progress on FLEGT VPAs 
 

Gabon DRC 

Vietnam 

China 

FLEGT licenses (not yet) 

System development 

Formal negotiations 

Moving to negotiations 

Preparation, in-country consensus building 

Introduction to VPAs 

Royal Netherlands Timber Trade Association 

20 June 2012, Zaandam, Netherlands © European Forest Institute, 

2012 

• Published in 2010 
• Comes into force in 2013 

• Obligations for operators who place timber and timber 
products (incl. Pulp & Paper) on the internal EU market for 
the first time 

• Importers required to establish due diligence systems 
• FLEGT licensed timber from VPAs automatically accepted 

• Applies to intra-EU trade too 

• Enforcement by each country’s “Competent Authority” – in 
NL: nVWA  

 
 

 

EU Timber Regulation 

Royal Netherlands Timber Trade Association 

20 June 2012, Zaandam, Netherlands © European Forest Institute, 

2012 

• US Lacey Act Amendment, 2008 
• Australia’s Illegal Logging Prohibition Bill, 2011 

• Japan and other countries considering legislation 

• Public procurement policies 
 

 
 

 

Other timber regulations 

Dus, duidelijk verschil tussen FLEGT en EUTR ! 

EUTR 

• Comes into effect 3/3/13 

 

• Obligations on operators/importers 

 

- Prohibition to produce/import illegally   
harvested timber 

 

- exercise due diligence 

http://www.euflegt.efi.int
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Obligations (internal) traders of traceability: 

 

- be able to identify operator/trader who have 
supplied the timber 

 

- be able to identify traders to whom they 
supplied the timber 

 

 

Due diligence 

• Information 

 

• Risk assessment 

    - prevalence of illegal harvesting of species/ 

     or practices in country of harvest 

 

• Risk mitigation 

 

• Checks by Competent Authority ( risk based 
approach) 

 

• Monitoring organisation 

 

- maintain a dd-system and grant operators right 
to use it 

 

 

- verify proper use by operators 

 

- takes action in the event of failure 

• Evaluation suppliers information: 

 * supplier consent letter template 

 * Supplier consent and information form 

 

• Risk identification checklists 

 

• Risk mitigation actions 
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2010- 2015 

Samen werken aan duurzaam 
geproduceerd hout 

 

Actieplan  

Bewust met hout 

Ambities De VVNH gedragscode 

Belangrijkste bepalingen van de gedragscode: 

1. De leden van de VVNH brengen uitsluitend hout op de  
Nederlandse markt dat voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving (nationaal en internationaal overeengekomen). 

2. De leden van de VVNH verhandelen bij voorkeur hout dat 
    afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.  

5. De leden van de VVNH stellen zich transparant, constructief en  
    open op over …….  
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Het VVNH sanctiesysteem  

Op het niet nakomen van de gedragscode is het VVNH 
sanctiesysteem van toepassing:    

Bindend Advies Commissie:  

• Een waarschuwing 

• Een boete van max. € 45.000,= 

• Schorsing  

• Royement 

  

  

  

  
VVNH >> Monitoring Organization (MO)  

• VVNH is lid van de ETTF 
• ETTF harmoniseert de implementatie van de EUTR voor de leden 
• ETTF komt met EU breed vastgestelde ‘ETTF Guidelines for DD‘ 
• VVNH opteert voor Monitoring Organization (MO): Hoe?  
 
 Eisen gesteld aan MO’s zijn:  
1. legal entity,  
2. appropriate expertise and capacity 
3. absence of conflict 

 

VVNH en andere geïnteresseerde branches:  
‘Nieuw instrument, nieuwe organisatie’ 

Waarom een nieuwe organisatie?  

Handleiding  
Analyse ontvangen informatie 

Leveranciersverklaring -Administratie leveranciers / partijen 
-Getekende verklaring van de leverancier 

Certificaat van duurzaam 

bosbeheer 

-Kopie certificaat duurzaam bosbeheer 
-Kopie certificaat Chain of Custody 

-Transport documenten, factuur  
-Specificatie van de partij 

A 

Certificaat voor legale 

herkomst 

-Kopie certificaat Legaliteit 
-Kopie certificaat Chain of Custody 

-Transport documenten, factuur  
-Specificatie van de partij 

B 

 

NEE 

JA 

JA 

 

NEE 

Bezig met behalen 
JA 

-Bewijs van het proces ( lidmaatschap GFTN) 

-Kopie actieplan 

-Audit rapport 

-Specificatie van de partij 

-Transport documenten, factuur  
-Controle leverancier via Internet en rapporten 

van onafhankelijke controleurs (global witness 

etc.) om illegale praktijken uit te sluiten. 

C 

 

 

 

 

NEE 

 JA 

Certificaat voor Controlled 

Wood van FSC 

 

NEE 

JA 

-Kopie certificaat Controlled Wood 
-Kopie certificaat Chain of Custody 

-Transport documenten, factuur  
-Specificatie van de partij 

D 

Herkomst bekend -Bewijs bosrechten 
-Bewijs kap- en exploitatierechten 

-Verklaring van goed gedrag 
-Factuur 
-Specificatie van de partij 

-Transportdocumenten die leiden tot de 
bron 

JA 

 

 

NEE 

Herkomst onbekend 

Bezig met het behalen 
JA 

-Bewijs van het proces (b.v. lidmaatschap 
TTAP) 

-Kopie actieplan 
- Eventueel Audit rapport 

-Factuur, transport documenten  

-Specificatie van de partij 
-Controle van de leverancier via Internet 
en rapporten van onafhankelijke 
controleurs (global witness etc.) om 

illegale praktijken uit te sluiten. 
 

 

 

 

NEE 

E 

JA 
Te groot risico: 

Geen hout meer tot duidelijkheid 

over herkomst. 

Verwijzen naar bedrijfspolitiek. 

F 

G 

Certified/verified
Un-certified/

verified

Negligible risk
Identify which are 

NON-negligible risk

Step 3.3
Risk 

Assessment

Assure access to 
information

-supply chain 
-origin

- species

Step 4
Mitigate identifed risks 

(may include field audits 
or document review)

Step 3.4
Identify points in the 

supply chain where risk 
exists of entry of illegal 

material (may be at forest 
level or in processing)

Step 2.1 and 2.2
Collect supply information about 
products placed in the EU market

Step 3.1 and 3.2
Evaluate suppliers for availability 
of information and certification 

status

Step 3.3
Assure that certification/verification is 
credible and meets all relevant EUTR 

and system requirements and 
information is available

LINK to ETTF study

NO

Product is excempt: CITES or 
FLEGT lisence. Product not 

included in the scope

START

Product 
included in the 

EUTR scope

Step 1.4
Evaluate 

products scope

Step 1.1 and 1.2
Sign commitment and 

communications protocol

Step 1.3
Confirm Operator status

Step 1.5
Adapt RPP Manual 

template

  

  

‘ETTF Guidelines for  

Due Diligence’   
 

(in concept)  

  

Het instrument voor DD 
Certified/verified

Un-certified/
verified

Negligible risk
Identify which are 

NON-negligible risk

Step 3.3
Risk 

Assessment

Assure access to 
information

-supply chain 
-origin

- species

Step 4
Mitigate identifed risks 

(may include field audits 
or document review)

Step 3.4
Identify points in the 

supply chain where risk 
exists of entry of illegal 

material (may be at forest 
level or in processing)

Step 2.1 and 2.2
Collect supply information about 
products placed in the EU market

Step 3.1 and 3.2
Evaluate suppliers for availability 
of information and certification 

status

Step 3.3
Assure that certification/verification is 
credible and meets all relevant EUTR 

and system requirements and 
information is available

LINK to ETTF study

NO

Product is excempt: CITES or 
FLEGT lisence. Product not 

included in the scope

START

Product 
included in the 

EUTR scope

Step 1.4
Evaluate 

products scope

Step 1.1 and 1.2
Sign commitment and 

communications protocol

Step 1.3
Confirm Operator status

Step 1.5
Adapt RPP Manual 

template

  

  

‘ETTF Guidelines  

for Due Diligence’  

  

  

  

  

  

  
‘Nieuw instrument, nieuwe organisatie’  

• Er wordt een nieuwe stichting opgericht met een internationale naam. 
• De ‘ETTF Guidelines for DD‘ worden vertaald en door de stichting 

aangeboden.  
• Geïnteresseerde (buitenlandse) branches en georganiseerde bedrijven 

kunnen deelnemen.  
• De stichting ondersteunt de deelnemers bij de implementatie.  
• Tarieven voor de diverse deelnemers worden nog bepaald.  
• Met certificeerders (SKH, SGS en CU) worden nieuwe afspraken gemaakt.  
 
 
 

Vragen?  


