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Keurhout 
Keurhout-Duurzaam 
 
Keurhout beoordeelt de betrouwbaarheid van certificaten voor de 
Nederlandse markt. Keurhout accrediteert geen certificeerders en is zelf 
ook geen certificerende instelling, maar toetst certificaten voor duurzaam 
bosbeheer (Keurhout-Duurzaam) en voor claims op legale herkomst 
(Keurhout-Legaal; zie ook Infoblad Keurhout Legaal). Voor Keurhout-
Duurzaam worden certificeringsystemen en individuele certificaten 
getoetst aan de hand van een eigen protocol dat gebaseerd is op 
minimumeisen voor duurzaam bosbeheer en houtcertificering, die zijn 
gebaseerd op internationale richtlijnen van de ITTO1, FSC, PEFC en de 
‘Forest Principles’ van de UNCED2. Keurhout beoordeelt ook de 
betrouwbaarheid van het handelsketensysteem (Chain of Custody, CoC) 
van gecertificeerde partijen en stelt daarnaast eisen aan de certificeerder 
die het certificaat afgeeft. Keurhout beoordeelt over het algemeen alleen 
de bij het certificeringsysteem behorende documenten, zoals het 
certificaat, de standaard en de auditrapporten. In sommige gevallen 
wordt echter een aanvullend veldbezoek uitgevoerd. 
 
Het huidige Keurhout is de opvolger van de gelijknamige stichting die in 1996 is opgericht door de 
Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden om het gebruik van duurzaam 
geproduceerd hout te stimuleren. In 2004 is dit systeem overgenomen door de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), dat sindsdien het algemeen bestuur 
voert. De  certificaten worden beoordeeld door een College van Deskundigen. Het 
handelscontrolesysteem (CoC) is in juli 2009 geaccepteerd door de Nederlandse overheid en voldoet 
daarmee aan de criteria voor handelscontrolesystemen die onderdeel uitmaken van de Nederlandse 
inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.  
 
Per 6 juni 2009 accepteert Keurhout alle FSC- en PEFC-certificaten onder Keurhout-Duurzaam en 
daarmee circa 374,5 miljoen hectare bos en 29.534 CoC-certificaten (peildatum: november 2011). 
De ruim 200 deelnemers aan het systeem zijn hoofdzakelijk Nederlandse houthandelaren en 
houtverwerkers. Deze deelnemers zijn gerechtigd om hout met het predikaat Keurhout-Duurzaam of 
Keurhout-Legaal te verhandelen. Zij kunnen onder meer FSC- en PEFC-hout mengen tot één 
product en dit als Keurhout-Duurzaam op de markt brengen. 
 
Meer info 
Keurhout: tel. 036-5329821 / e.de.Munck@centrum-hout.nl/ www.keurhout.nl 
Overzicht van gecertificeerde bossen en CoC-certificaten toegelaten tot Keurhout Duurzaam: 
www.keurhout.nl/Keurhout-duurzaam 
Overzicht van alle Keurhout deelnemers: www.keurhout.nl/deelnemers 
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 1 ITTO: International Tropical Timber Organization, www.itto.or.jp 
 2 UNCED: United Nations Conference on Environment and Development, gehouden juni 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië 
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