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KIES VOOR ZEK

 IN LEGALITEIT EN DU
 
Bossen vervullen wereldwijd belangrijke functies voo
dus voorop. Daarom zetten betrokkenen alle zeilen bij
duurzaam te beheren. Legaliteit is de basisvoorwaard
hiermee onlosmakelijk verbonden. Wereldwijd zijn er 
eigen eisen, de legale en/of duurzame herkomst willen
certificaten is het voor opdrachtgevers, verkopers en 
duurzame keuze te maken. Keurhout brengt hierin dui
 
Keurhout 
Keurhout werd in 1996, gesteund door de Nederlandse ov
timmerindustrie en vakbonden. Dit vrijwillige systeem wor
gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse Houton
werkgeversorganisatie in de houthandel wil zo invulling ge
verantwoord ondernemerschap. De leden streven er onde
naaldhout dat zij importeren aantoonbaar uit duurzaam be
willen zij een bijdrage leveren aan de overheidsdoelstellin
2010.’ 
 
Poortwachter  
Keurhout biedt alle certificeringsinitiatieven toegang tot de
CSA, SFI etc). Zij beoordeeld echter deze certificaten op i
op ‘duurzaamheid’ en sinds kort ook op ‘legale 
herkomst’ (legal origin). Wanneer deze certificaten 
aan haar strikte eisen voldoen, mag het hout worden 
voorzien van een duidelijk herkenbaar label: de 
Keurhout-keur.  

Gecontroleerde handel van bos tot bouw 
Hout wordt voor het overgrote deel geïmporteerd. Om 
te voorkomen dat gecertificeerd hout wordt vermengd 
met nog niet gecertificeerd hout wordt de houtstroom 
van bos tot de Nederlandse grens getoetst. Hiervoor 
zijn eisen voor de handelsketen (chain-of-custody) 
opgesteld. In Nederland mag hout met een Keurhout-
label verder worden verhandeld binnen het eigen 
Keurhout-traceringssysteem. Dit controlesysteem 
garandeert de eindgebruiker/consument dat hij 
daadwerkelijk aantoonbaar legaal en/of duurzaam 
geproduceerd hout met Keurhout-label geleverd krijgt, 
tot aan de bouw. Onafhankelijke certificeringsinstellingen 
controle hierop uit. Zo is de houtstroom van bos tot bouw 
 
Zelfstandig en onafhankelijk  
De toetsing van certificaten gebeurt door een onafhankeli
met uiteenlopende expertise (sociaal, ecologisch en econ
Zij stelt de eisen op en toetst vervolgens certificaten op ve
zijn te vinden op www.keurhout.nl. Keurhout kent labels v
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Keurhout-Duurzaam Keurhout-Duurzaam 

                 
 
Hout en houtproducten die voldoen aan de toets op 
duurzaam bosbeheer mogen het  Keurhout-Duurzaam 
label dragen: deelnamenummer en level zijn vermeld. 

Hout en houtproducten waarvan de certificaten voldoen aan de 
Keurhout-criteria voor duurzaam bosbeheer (SFM-protocol) mogen het 
Keurhout-duurzaam label dragen. Deze criteria zijn gebaseerd op de 
minimumeisen van de Nederlandse overheid, waardoor ondermeer 
rekening gehouden wordt met internationale en lokale boswetten en 
regelgeving, rechten van betrokken bevolkingsgroepen, biodiversiteit, het 
bosbeheersysteem en de betrouwbaarheid van het certificeringsysteem.  

Hout en houtproducten waarvan de certificaten voldoen aan de 
Keurhout-criteria voor duurzaam bosbeheer (SFM-protocol) mogen het 
Keurhout-duurzaam label dragen. Deze criteria zijn gebaseerd op de 
minimumeisen van de Nederlandse overheid, waardoor ondermeer 
rekening gehouden wordt met internationale en lokale boswetten en 
regelgeving, rechten van betrokken bevolkingsgroepen, biodiversiteit, het 
bosbeheersysteem en de betrouwbaarheid van het certificeringsysteem.  
Het Keurhout-Duurzaam label kent twee niveaus; level I: het houtproduct 
bestaat voor 100% uit Keurhout-Duurzaam; Level II: het houtproduct 
bestaat uit ten minste 70% Keurhout-Duurzaam, waarbij het overige deel 
van aantoonbaar legale herkomst is. Daarmee is hout met een Keurhout-
Duurzaam label een duurzame keuze. 

Het Keurhout-Duurzaam label kent twee niveaus; level I: het houtproduct 
bestaat voor 100% uit Keurhout-Duurzaam; Level II: het houtproduct 
bestaat uit ten minste 70% Keurhout-Duurzaam, waarbij het overige deel 
van aantoonbaar legale herkomst is. Daarmee is hout met een Keurhout-
Duurzaam label een duurzame keuze. 
  
Keurhout-Legaal Keurhout-Legaal 

                  
 
Hout en houtproducten die de legaliteitstoets hebben 
doorstaan mogen het  Keurhout-Legaal label dragen. 
Deelnamenummer is vermeld.  

Legaliteit heeft de afgelopen tijd grote politieke belangstelling verworven. 
Het voldoen aan nationale en internationale boswetten en regelgeving is 
onlosmakelijk verbonden met duurzaam bosbeheer. Keurhout is de 
eerste organisatie die claims van legale herkomst (legal origin) toetst. De 
legaliteitsclaims worden beoordeeld aan de hand van de 
legaliteitsrichtlijnen van Keurhout (LET-protocol). Hout en houtproducten 
waarvan de claims voldoende waarborgen bieden, mogen het Keurhout-
Legaal label dragen. Deze beoordelingsmogelijkheid sluit aan bij de 
proactieve houding van de houthandel om illegaliteit uit te sluiten en 
duurzaam inkoopbeleid van de overheid. 

Legaliteit heeft de afgelopen tijd grote politieke belangstelling verworven. 
Het voldoen aan nationale en internationale boswetten en regelgeving is 
onlosmakelijk verbonden met duurzaam bosbeheer. Keurhout is de 
eerste organisatie die claims van legale herkomst (legal origin) toetst. De 
legaliteitsclaims worden beoordeeld aan de hand van de 
legaliteitsrichtlijnen van Keurhout (LET-protocol). Hout en houtproducten 
waarvan de claims voldoende waarborgen bieden, mogen het Keurhout-
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Betrouwbaarheid Betrouwbaarheid 
Omdat Keurhout opereert op een zelfstandige, onafhankelijk en 
transparante wijze en de controle op de handelsketen overlaat aan 
onafhankelijke certificeringsinstellingen, is Keurhout ook een betrouwbare keuze.  

Omdat Keurhout opereert op een zelfstandige, onafhankelijk en 
transparante wijze en de controle op de handelsketen overlaat aan 
onafhankelijke certificeringsinstellingen, is Keurhout ook een betrouwbare keuze.  
Dit vinden we terug in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (maatregel 063): alleen duurzaam geproduceerd 
hout met een Keurhout-keur (lees Keurhout-Duurzaam) of FSC-certificaat voldoen aan de gestelde eisen van 
duurzaamheid. Keurhout-Duurzaam en Keurhout-Legaal sluiten nauw aan bij het duurzaam inkoopbeleid 
doelstelling 2010 van de Nederlandse overheid. Rijkswaterstaat (DWW) accepteert Keurhout-Legaal als bewijs 
van aantoonbare legale herkomst. 
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doelstelling 2010 van de Nederlandse overheid. Rijkswaterstaat (DWW) accepteert Keurhout-Legaal als bewijs 
van aantoonbare legale herkomst. 
  
Zekerheid en traceerbaarheid Zekerheid en traceerbaarheid 
Eindgebruikers van Keurhout gecertificeerde producten hebben de zekerheid dat zij daadwerkelijk aantoonbaar  Eindgebruikers van Keurhout gecertificeerde producten hebben de zekerheid dat zij daadwerkelijk aantoonbaar  
duurzaam geproduceerd of hout met een legale herkomst inkopen. Hiervoor zorgen de Keurhoutdeelnemers.  duurzaam geproduceerd of hout met een legale herkomst inkopen. Hiervoor zorgen de Keurhoutdeelnemers.  
Alleen deelnemers mogen hout en houtproducten met een Keurhout-keur verhandelen en bewerken. Deelnemers  Alleen deelnemers mogen hout en houtproducten met een Keurhout-keur verhandelen en bewerken. Deelnemers  
hebben het recht om Keurhoutproducten te voorzien van een Keurhout-label, op facturen door middel van een  hebben het recht om Keurhoutproducten te voorzien van een Keurhout-label, op facturen door middel van een  
tekst aan te geven dat zij Keurhout mogen leveren en in overige communicatie gebruik maken van het  tekst aan te geven dat zij Keurhout mogen leveren en in overige communicatie gebruik maken van het  
registreerde Keurhout-logo. Ter ondersteuning mogen deelnemers ook een document (Keurhout-Statement) registreerde Keurhout-logo. Ter ondersteuning mogen deelnemers ook een document (Keurhout-Statement) 
afgeven aan ontvangende eindgebruikers van Keurhout-producten. Deelnemers hebben verder het recht om  afgeven aan ontvangende eindgebruikers van Keurhout-producten. Deelnemers hebben verder het recht om  
certificaten kosteloos voor toetsing door het College van Deskundigen aan te bieden. Hierdoor kan een  certificaten kosteloos voor toetsing door het College van Deskundigen aan te bieden. Hierdoor kan een  
toenemend volume hout en houtproducten met een Keurhout-keur worden aangeboden. De uiteindelijk  toenemend volume hout en houtproducten met een Keurhout-keur worden aangeboden. De uiteindelijk  
opdrachtgever kan door deze gesloten handelsketen en de controle daarop zeker zijn van zijn duurzame keuze.  opdrachtgever kan door deze gesloten handelsketen en de controle daarop zeker zijn van zijn duurzame keuze.  
  
Beschikbaarheid Beschikbaarheid 
Op dit moment is er een ruime beschikbaarheid in ondermeer Keurhout-Duurzaam gecertificeerd naaldhout. 
Daarnaast is ook triplex verkrijgbaar (Okoumé, Finsvuren en Berken). Er is voldoende beschikbaarheid in 
Keurhout-Legaal (meranti). De beschikbaarheid per soort en/of afmetingen kan met de tijd fluctueren. Laat u 
hierover informeren door (uw) Keurhout erkende leveranciers. 
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Meer weten over Keurhout Meer weten over Keurhout 
Wanneer u meer wilt weten over Keurhout als systeem, de aangesloten bedrijven of over hoe u zelf deelnemer 
kunt worden, dan kunt u terecht op: www.keurhout.nl
Wanneer u meer wilt weten over Keurhout als systeem, de aangesloten bedrijven of over hoe u zelf deelnemer 
kunt worden, dan kunt u terecht op: www.keurhout.nl of door contact te opnemen met het Keurhout-secretariaat: 
Eric D. de Munck, tel. 036 532 98 21, e-mail: info@keurhout.nl  
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