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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.   
 

SmartWood VLO & VLC 
SmartWood: Verification of Legal Origin & Vertification of Legal 
Compliance 

 
SmartWood is in 1989 opgericht door The Rainforest 
Alliance. Het bedrijf is één van certificeerders van FSC, 
maar biedt daarnaast ook 2 systemen aan voor de 
verificatie van de legaliteit van hout: 
- Verification of Legal Origin (VLO): verificatie van de 

legale herkomst van het hout, waarbij onder meer 
wordt gekeken of bij de oogst van het hout de 
benodigde kapconcessies en andere relevante 
vergunningen aanwezig zijn, er rekening is 
gehouden met het boseigendom en de juiste belastingen en leges zijn betaald. 

- Verification of Legal Compliance (VLC): verificatie van naleving van alle relevante wet- en 
regelgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de zaken genoemd onder VLO, maar wordt 
bovendien getoetst op de naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van ecosystemen, 
milieu, water, bodem, arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid van arbeiders), etc. 

 
SmartWood kan bovenstaande verklaringen verstrekken aan zowel bedrijven die hout oogsten als 
bedrijven die hout verhandelen. SmartWood voorziet in een generiek handelsketen controlesysteem 
(Chain of Custody, CoC), zodat alle schakels in de keten die hout(producten) verwerken ook 
daadwerkelijk kunnen aantonen dat het hout met een VLO of VLC certificaat betreft. In 2013 heeft 
The Rainforest Alliance besloten te stoppen met de VLO en uitsluitend nog op VLC in te zetten. Dit 
betekent dat er geen nieuwe VLO verklaringen meer uitgegeven zullen worden en dat de huidige 
VLO verklaringen geldig blijven tot de gestelde einddatum, maar vervolgens niet worden verlengd. 
Op dit moment (december 2013) zijn er nog VLO-certificaten voor 12 bedrijven in Brazilië, 
Denemarken, Guyana, Indonesië, Kameroen, Polen, Singapore. VLC-certificaten zijn er in China, 
Denemarken, Indonesië, Kameroen en Maleisië. 
 
SmartWood VLO/VLC is toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem en wordt door de Koninklijke 
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) geaccepteerd als bewijs voor 
aantoonbaar legaal geproduceerd hout. In 2012 is het systeem door Proforest beoordeeld in het 
kader van de EUTR. SmartWood voldoet op vrijwel alle punten aan de EUTR. SmartWood VLC 
verificatie wordt gezien als een belangrijke stap richting FSC-certificering en er wordt door 
SmartWood ook aangestuurd op een uiteindelijke overgang naar FSC.  
 
Meer info 
Bedrijven met een VLO of VLC certificaat: www.rainforest-

alliance.org/forestry/verification/transparency/verification-clients.  
Beoordeling van Proforest van certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer en 

legaliteitsverklaringen inzake de Europese Houtverordening: www.proforest.net/proforest-
news/third-party-scheme-compliance-with-eu-timber-regulation 

Rainforest Alliance: www.rainforest-alliance.org.  
Smartwood: www.ra-smartwood.org.  
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