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KEURMERKEN VOOR DUURZAAM BOSBEHEER
Het proces van certificering van duurzaam beheerde bossen kwam vanaf 1990 op gang. Inmiddels zijn er
wereldwijd ruim 60 certificeringsinitiatieven in 149 landen die ecologisch verantwoord, sociaal
ondersteunend en economisch levensvatbaar beheer van bossen stimuleren. Een aantal daarvan is reeds
operationeel. Zo bieden certificeringsinitiatieven als FSC, PEFC, SFI, CSA, ATFS en MTCS al hout aan met
een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Begin april 2010 was er wereldwijd ruim 341 miljoen ha bos
gecertificeerd. De mogelijkheid om in Nederland naast gecertificeerd hout voor duurzame productie, tevens
hout gecertificeerd voor legale herkomst in te kopen (Keurhout-Legaal; Legal origin) wordt steeds meer
bekend. Hierna volgt een korte beschrijving van de (voor Nederland) belangrijkste certificeringsinitiatieven.
Keurhout
Keurhout filtert en toetst de inhoud en betrouwbaarheid van aangeboden certificaten voor
duurzaam bosbeheer. Toetsing gebeurt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Er is
een protocol voor toetsing van duurzame of legale herkomst. Na goedkeuring mogen
houtproducten Keurhout-Legaal of Keurhout-Duurzaam worden aangemerkt. Het systeem wordt
na oprichting door overheid, bedrijfsleven en vakbonden, beheerd en gefaciliteerd door de
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).Het Keurhout-Duurzaam keurmerk
omvat per mei 2009 zowel alle PEFC- als FSC-certificaten. Het Keurhout-Legaal keurmerk omvat
bijvoorbeeld: het gehele MTCS-systeem, alsmede de systemen SGS-TLTV en Smartwood VLO
en VLC voor legale herkomst. Keurhout is op dit moment in Nederland het enige actieve
toetsingskader om de legale herkomst van hout en houtproducten aan te tonen. De Keurhout
handelsketen (COC) is geaccepteerd door de Duurzaam Inkoop hout Commissie (TPAC).
Meer informatie: www.keurhout.nl
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Gecertificeerd bosareaal Keurhout-Duurzaam: PEFC 225 miljoen ha en FSC 125 miljoen ha (april 2010)
Keurhout-Legaal
: 8.849.729 ha (april 2010)
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Forest Stewardship Council A.C.

FSC
De Forest Stewardship Council is een internationale organisatie, in 1993 opgericht door
internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en
bedrijven uit de bos- en houtsector. Om de bossen te beschermen tegen vernietiging en
onherstelbare aantasting stelde zij als eerste internationaal toepasbare principes en criteria
op voor duurzaam bosbeheer en certificering van bos en handelsketen. Hiermee krijgt de
houtconsument zekerheid over de herkomst uit goed bosbeheer. Per land wordt de standaard
uitgewerkt tot een nationale standaard. Uniek in FSC is de gelijke vertegenwoordiging van
alle belanghebbenden (economisch, sociaal, milieu). Tot nu toe zijn ruim 990 boscertificaten
uitgereikt, verspreid over 81 landen. Vertegenwoordiger voor Nederland is FSC Nederland.
FSC wordt ondersteund door bedrijven zoals grote retailorganisaties en houthandel, maar ook
door sociale organisaties en de internationale milieubeweging en wordt geaccepteerd door de
Nederlandse overheid.
Meer informatie: www.fscnl.org, www.fsc.org, www.fsc-info.org
Gecertificeerd bosareaal FSC: 125.448.448 ha (april 2010).

PEFC-Council (PEFCC)
Dit ‘Programma voor Toelating van Boscertificerings Systemen’ (1999) is een mondiaal systeem
en voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringssysteem
gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen.
Daarmee biedt het consumenten zekerheid van duurzame en legale herkomst en productie van
hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden. Het PEFC
heeft 34 ledenlanden in zes continenten, waarvan 28 systemen reeds zijn toegelaten. Grote
certificeringsystemen als MTCC zoeken aansluiting. De Deense (2002), Engelse (2004) en
Franse (2005) overheid accepteren PEFC. De Europese Commissie beschouwt FSC en PEFC als
even geschikt voor certificering van duurzaam bosbeheer (2006). Zes PEFC-systemen zijn tot
Keurhout-Duurzaam toegelaten en in het kader van Duurzaam inkopen hout accepteert de overheid
(TPAS) vooralsnog PEFC: Duitsland en Finland. In mei 2008 is PEFC-Nederland opgericht.
De in deze factsheet beschreven systemen: CSA, SFI, ATFS en MTCS zijn geaccepteerd door PEFC.
Meer informatie: www.pefcnederland.nl, www.pefc.org
Gecertificeerd bosareaal PEFC: 226.801.276 ha (31 maart 2010).
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Malaysian Timber Certification System (MTCS)
Maleisië beschikt over een eigen, onafhankelijk en op internationale richtlijnen gebaseerd systeem voor duurzaam
bosbeheer, de Malaysian Criteria and Indicators (MC&I, 2002). De controle is in handen van de onafhankelijke
Malaysian Timber Certification Council. Het systeem voorziet ook in een eigen
handelsketencontrolesysteem (Chain of Custody). Per 1 juli 2008 is de naam gewijzigd van
MTCC naar MTCS. Maleisië kent enkele volgens FSC-richtlijnen gecertificeerde bossen.
MTCS is als standaard per mei 2009 tot het PEFC-systeem toegelaten. Keurhout heeft
zeven bosgebieden met MTCC-certificaat positief getoetst voor Keurhout-Duurzaam; het
MTCS-systeem is als geheel toegelaten tot Keurhout-Legaal. Meranti (en in mindere mate
merbau) kan daarom als Keurhout-Duurzaam als Keurhout-Legaal worden geleverd. Het
ministerie van VROM accepteert MTCS als legaal hout. De minister VROM moet na een
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positief oordeel van TPAC nog besluiten of MTCS geaccepteerd wordt als “duurzaam”.
Meer informatie: www.mtcc.nl, www.mtcc.com.my of voor Keurhout-Legaal www.keurhout.nl
Gecertificeerd bosareaal MTCC:
3.844.737 ha (april 2010)
MTCS/PEFC: 1.107.870 ha (april 2010)
Sustainable Forestry Initiative (SFI)
Dit initiatief is een, onder leiding van de American Forest & Paper Association (AFPA)
geïnitieerd, certificeringssysteem en met name bedoeld voor industriële boseigenaren. SFI
is een geïntegreerde aanpak voor enerzijds duurzame productie (volume) en anderzijds
milieuaspecten. Het is evenals de CSA gebaseerd op ISO 14001. Alle leden van de AFPA
zijn verplicht deel te nemen aan dit certificeringsysteem. Ook in Canada wordt gewerkt met
het SFI-systeem. Het SFI-systeem is geaccepteerd door PEFC. Meer informatie:
www.aboutsfi.org, www.afandpa.org
Gecertificeerd bosareaal SFI: 79.274.768 ha (februari 2010).
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Canadian Standard Association (CSA)
Dit systeem voor duurzaam bosbeheer is op verzoek van de
Canadese overheid opgezet door het toonaangevende CSA, in samenspraak met alle
belanghebbende partijen. Dit resulteerde in een uitgebreid systeem, gebaseerd op het
internationale milieuzorgsysteem ISO 14001 en aangevuld met zeer specifieke
bosbouwkundige maatregelen ten aanzien van het beheer. CSA kent een eigen
handelsketensysteem. In 1999 vonden de eerste certificeringen plaats van in totaal 1,4
miljoen ha. CSA is toegelaten tot PEFC. Drie CSA-certificaten zijn door Keurhout
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geaccordeerd.
Meer informatie: www.certificationcanada.com
Gecertificeerd bosareaal CSA: 64.385.553 ha (februari 2010).
American Tree Farm System (ATFS)
Dit is een door de American Forest Foundation (AFF) gesponsord systeem. ATFS is met
name bedoeld voor kleine particuliere boseigenaren. Het ATFS en SFI zijn
complementair en erkennen elkaar als zodanig. Inmiddels beheren circa 51.000 familieboseigenaren hun bossen volgens dit systeem, in 46 staten. Daarnaast is veel wet- en
regelgeving voor bossen, duurzaam bosbeheer en bosbescherming geïntegreerd. Het
programma is recentelijk geoptimaliseerd. ATFS heeft internationale erkenning voor haar
systeem middels PEFC. Meer informatie: www.treefarmsystem.org
Gecertificeerd bosareaal ATFS: 10.291.838 ha (februari 2010).
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Deze factsheet is een uitgave van:
Centrum Hout, Postbus 1380, 1300 BJ Almere,
tel. 036 5329821, fax 036 5329571, e-mail houtinformatie@centrum-hout.nl
Voor meer informatie over certificaten, houtsoorten en leveranciers: www.houtdatabase.nl of
Helpdesk Gecertificeerd Hout, tel. 036 5329821 of e.de.munck@centrum-hout.nl
Houtinformatielijn, tel. 0900 5329946 (€ 0,15 p/m) of houtinformatie@centrum-hout.nl
Disclaimer: dit overzicht is samengesteld op basis van informatie van verschillende websites, maar vervangt deze op geen enkele wijze.
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