Aan de deelnemers van Keurhout
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Betreft: Toetsingsprotocol Keurhout

Geachte heer/mevrouw,
Zoals wij u al eerder lieten weten waren wij nog in overleg met de certificeerders SKH en
SGS over de vaststelling van het toetsingsprotocol voor de chain of custody. Dat overleg is
intussen afgerond en het protocol treft u hierbij aan. Aan de hand van dat protocol zal de door
u uitgekozen certificeerder de controles uitvoeren.
Eerder vroegen wij u binnen een maand na tekening van de deelnemersovereenkomst het
contract met hetzij SGS hetzij SKH aan te gaan. Omdat het protocol nu eerst gereed is leek
het ons redelijk om de termijn daarop aan te passen. Met SGS en SKH is afgesproken dat u
uiterlijk 15 september a.s. aan ons doorgeeft wie bij u de controles gaat uitvoeren. Het spreekt
voor zich, dat zij pas bij u komen controleren als u volledig bij Keurhout als deelnemer staat
geregistreerd en u door Keurhout een deelnemernummer is toegewezen. Dit nummer krijgt u
toegekend zodra u de deelnemersovereenkomst, die u op 5 mei jl. is toegestuurd, ondertekend
aan ons heeft teruggestuurd. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u hierbij dit
alsnog te doen.
Van de gelegenheid maken wij gebruik u nog de volgende informatie te geven:
De kansen op succes voor Keurhout staan of vallen met de beschikbaarheid van
keurhout. In elk geval in naaldhout is er voldoende aanvoer, maar het komt niet op de
markt omdat er geen vraag is. Intussen krijgen wij toch regelmatig de vraag
voorgelegd waar keurhout te koop is. Het is een beetje de kip-ei situatie die er mee aan
heeft bijgedragen dat het met Keurhout oude stijl niet gelukt is. Dat moet toch anders
kunnen. Hoe dan, dat willen wij graag met u bespreken in een bijeenkomst die wij
direct na de vakantieperiode zullen organiseren. Intussen doen wij een beroep zeker op
de naaldhoutsector om het beschikbare keurhout ook als zodanig te verkopen, ook al is
er geen directe vraag. Om de kosten hoeft u het niet te laten want juist met het oog op
de bevordering van de keurhoutstroom is de m3- heffing afgeschaft.
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De chain of custodycontrole moet op vestigingsniveau plaatsvinden. In beginsel moet
in concernverband dus elke vestiging waarin keurhout verkocht wordt gecontroleerd
worden. Aan de voor de hand liggende bezwaren die hieraan kleven kan tegemoet
worden gekomen middels het concept van groepscertificering. Met de certificeerder
kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat op vestigingsniveau aan de hand van een
door de certificeerder vastgesteld protocol interne audits worden uitgevoerd die op
concernniveau extern worden gecontroleerd. Over de wijze waarop de
groepscertificering wordt aangepakt moeten afspraken met SKH of SGS worden
gemaakt. De inhoud daarvan is vooral afhankelijk van de concrete situatie binnen een
concern.
Voor bedrijven die al voor de chain of custody door FSC zijn gecertificeerd geldt dat
ook zij ter voorkoming van dubbel werk en dubbele kosten op het bedrijf toegesneden
afspraken met de Keurhoutcertificeerder kunnen maken.

Als bijlage bij deze brief treft u een informatiebulletin aan onder de kop “Ontwikkelingen bij
Keurhout”. Voor de inhoud daarvan is het College van Deskundigen verantwoordelijk.
Mocht u nog vrage n hebben dan kunt u zich uiteraard tot ondergetekende wenden.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen

A.I. de Boer

Bijlagen
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