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Keurhout
Keurhout-Legaal
Keurhout beoordeelt de betrouwbaarheid van certificaten voor de
Nederlandse houtmarkt. Keurhout accrediteert geen certificeerders en is
zelf ook geen certificerende instelling, maar toetst certificaten voor claims
op legale herkomst (Keurhout-Legaal) en toetsingsprocedures voor
duurzaam bosbeheer (Keurhout-Duurzaam; zie ook Infoblad Keurhout
Duurzaam). De legale herkomst wordt getoetst op basis van een
legaliteitsprotocol. De belangrijkste voorwaarden zijn dat: 1) het hout moet
vanuit wettelijk oogpunt legaal geoogst zijn (o.a. legale concessies) en 2)
de legaliteit is vastgesteld door een erkende en onafhankelijke partij.
Keurhout-Legaal kent ook aan handelsketen controlesysteem (Chain of
Custody, CoC). Keurhout beoordeelt over het algemeen alleen de bij het
certificaat of certificeringsysteem behorende documenten, zoals het
certificaat, de certificeringstandaard 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 en verklaringen worden beoordeeld door een College van Deskundigen. Het
Keurhout 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.
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Tot op heden zijn ruim 16 miljoen hectare bosgebied en 226 CoC-certificaathouders toegelaten tot
het Keurhout-Legaal systeem. Het betreft hier bosgebieden en CoC-certificaathouders in Australië,
Brazilië, de Centraal Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Gabon, Indonesië,
Kameroen, Maleisië, Papoea Nieuw Guinea, Republiek Congo (Congo Brazzaville) en Tanzania
(peildatum: november 2011). Keurhout accepteert FSC Controlled Wood (CW) als bewijs voor
aantoonbaar legaal hout. De deelnemers aan het systeem zijn hoofdzakelijk Nederlandse
houthandelaren en houtverwerkers. Deze deelnemers zijn gerechtigd om hout met het predicaat
Keurhout-Duurzaam of Keurhout-Legaal te verhandelen.
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 Legaal:
www.keurhout.nl/certificaten.
Overzicht van alle Keurhout deelnemers: www.keurhout.nl/deelnemers.
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