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Legaliteitsverklaringen geven een aanduiding van de legale herkomst van hout. Zij zeggen niets over het feit of het hout afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen. Legaliteitsverklaringen dienen daarom niet te worden verward met keurmerken voor duurzaam bosbeheer.  
Wel kunnen legaliteitsverklaringen kunnen een opmaat vormen naar de certificering van duurzaam bosbeheer.   
 

SGS TLTV 
SGS Timber Legality & Traceability Verification 

 
SGS is een certificeringsinstelling van keurmerken voor 
duurzaam bosbeheer zoals FSC. Daarnaast heeft SGS 
zelf een aantal systemen ontwikkeld voor de verificatie 
van de legaliteit van hout. Sinds eind 2011 zijn de 
systemen Mandatory Legal Timber Validation (MLTV) 
en Voluntary Legal Timber Validation (VLTV) beëindigd. 
SGS heeft alleen het Timber Legality and Traceability 
Verification (TLTV) in stand gehouden. Binnen dit 
systeem wordt zowel gekeken naar de legale herkomst 
van het hout als naar de naleving van relevante wet- en 
regelgeving. Het systeem kent twee typen legaliteitsverklaringen. 
 
1) SGS TLTV - Verified Legal Compliance (VLC) 
TLTV - VLC is een legaliteitsverklaring op basis van een standaard met een aantal principes en 
indicatoren waaraan bedrijven moeten voldoen. Deze standaard omvat onder meer de volgende 
principes: 
- Een bedrijf voldoet aan de algemene wet- en regelgeving van het land waarin het opereert en 

aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van bosexploitatie, handel, transport 
en verwerking van het hout; 

- Een bedrijf betaalt alle noodzakelijke belastingen en leges; 
- Een bedrijf is in het bezit van alle relevante vergunningen voor het uitvoeren van houtoogst 

(kapconcessies) en andere werkzaamheden; 
- Een bedrijf respecteert de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen; 
- Een bedrijf voldoet aan alle relevante (inter)nationale wet- en regelgeving m.b.t. de 

bescherming van biodiversiteit en ecosystemen; 
- Een bedrijf voert een goede administratie en handelsketenmonitoring, zodat alle producten 

traceerbaar zijn. 
Er zijn TLTV-VLC verklaringen afgegeven voor bosgebieden (kapconcessies) aan bedrijven in de 
Republiek Congo (Congo-Brazzaville), de Democratische Republiek Congo, Indonesië, Kameroen, 
en Papoea Nieuw Guinea. Het gaat hierbij in totaal om 4,3 miljoen hectare bos (peildatum december 
2013). Het bijbehorende verklaringsnummer ziet er als volgt uit: SGS-TLTV/VLC-.… 
 
2) SGS TLTV - Verification of Legal Origin (VLO) 
Deze legaliteitsverklaring lijkt op VLC met de uitzondering op het feit dat niet wordt gekeken naar de 
naleving van de ecologische en sociale wetgeving. Deze verklaring wordt vooral afgegeven aan 
bedrijven die de stap naar VLC nog niet kunnen maken. De VLO mag maximaal 2 jaar worden 
aangehouden, waarna de overstap naar VLC moet worden gemaakt. Er zijn momenteel TLTV–VLO 
verklaringen afgegeven voor bosgebieden (kapconcessies) in de Republiek Congo (Congo-
Brazzaville) en Indonesië. Het gaat hierbij om in totaal ruim 600.000 hectare bos (peildatum 
december 2013). Het bijbehorende verklaringsnummer ziet er als volgt uit: SGS-TLTV/VLO-…. 
 
Daarnaast kent TLTV ook een handelsketen certificeringsysteem (Chain of Custody). In totaal zijn er 
(peildatum december 2013) 19 bedrijven in Papoea Nieuw Guinea, Indonesië, Zwitserland, 
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Australië in het bezit van een TLTV-CoC verklaring. Het 
bijbehorende verklaringsnummer ziet er als volgt uit: SGS-TLTV/COC-….  
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De Nederlandse overheid en de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) accepteren TLTV als bewijs voor aantoonbaar legaal geproduceerd hout. Ook is TLTV is 
toegelaten tot het Keurhout Legaal systeem, TLTV-VLC sinds 1 oktober 2008 en TLTV-VLO sinds 10 
juni 2010. Dit betekent dat houtproducten met een TLTV-verklaring ook mogen worden aangeboden 
met een Keurhout-legaal verklaring of logo.  
 
Meer info 
SGS: http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/Timber-Traceability-and-

Legality.aspx.  
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