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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 MTCC al hout aan met
een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Eind december 2006 was er wereldwijd ruim 293 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 (o.a. FSC,
PEFC, MTCC, SFI, CSA, ATFS) voor duurzaam bosbeheer. Toetsing gebeurt door een
onafhankelijk College van Deskundigen aan de hand van door de Nederlandse overheid
geformuleerde minimumeisen (Keurhout-Duurzaam). Daarnaast op basis van het
legaliteitsprotocol (Keurhout-Legaal; legal origin). Na goedkeuring mogen houtproducten worden
voorzien van een van beide Keurhout-Keuren. Het systeem wordt na oprichting door overheid,
bedrijfsleven en vakbonden, beheerd en gefaciliteerd door de Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH). Inmiddels zijn 27 MTCC-gecertificeerde afladers toegelaten tot het
Keurhout-Legaal systeem. Het Keurhout-Duurzaam keurmerk is onderdeel van het Nationaal
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Pakket Duurzaam Bouwen. Het Keurhout-Legaal keurmerk is op dit moment het enige
toetsingskader om de legale herkomst van hout aan te tonen. Meer informatie: www.keurhout.nl.
Toegelaten bosareaal Keurhout: Keurhout-Duurzaam: 37.167.209 ha (november 2006); Keurhout-Legaal:

FSC-NL-0098

4.433.565 ha (september 2005).
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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 852 boscertificaten
uitgereikt, verspreid over 74 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: 84.291.464 ha (december 2006).

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 31 ledenlanden in zes continenten, waarvan 22 systemen reeds zijn toegelaten. Grote
certificeringsystemen als ATFS en 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). Twee PEFCcertificaten zijn door Keurhout toegelaten. Meer informatie: www.pefc.org.
Gecertificeerd bosareaal PEFC: 193.817.835 ha (december 2006).
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Malaysian Timber Certification Council (MTCC)
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). De Forest
Stewardship Council (FSC) hebben contact met MTCC met als doel te komen tot een systeem
dat door FSC erkend kan worden. Maleisië kent enkele volgens FSC-richtlijnen gecertificeerde
bossen. MTCC is lid van PEFC. Hout met een MTCC-certificaat wordt op de Nederlandse markt
aangeboden. Keurhout heeft het MTCC-certificaat nog niet getoetst op basis van duurzaam
bosbeheer, maar wel een groot aantal MTCC-COC certificaten positief beoordeeld op legale
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herkomst; aan het hout is het Keurhout-Legaal-label toegekend.
Meer informatie: www.mtcc.com.my, of voor Keurhout-Legaal:www.keurhout.nl
Gecertificeerd bosareaal MTCC: 4.730.774 ha (december 2005).
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. Eén SFI-certificaat is door
Keurhout toegelaten en wordt als zodanig door de Nederlandse overheid geaccepteerd.
Meer informatie: www.aboutsfi.org, www.afandpa.org.
Gecertificeerd bosareaal SFI: 54.376.769 ha (juli 2006).
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Canadian Standard Association (CSA)
Dit systeem voor duurzaam bosbeheer is op verzoek van de
Logo SFI.
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 handelsketensysteem. In 1999 vonden de eerste
certificeringen plaats van in totaal 1,4 miljoen ha. CSA is toegelaten tot PEFC. Vier
CSA-certificaten zijn door Keurhout geaccordeerd en worden als zodanig door de
Nederlandse overheid geaccepteerd. Meer informatie: www.sfms.com.
Gecertificeerd bosareaal CSA: 73.970.018 ha (december 2006).

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 met in totaal 13,35 miljoen ha bos, in 46
staten. Daarnaast is veel wet- en regelgeving voor bossen, duurzaam bosbeheer en
bosbescherming geïntegreerd. Het programma is recentelijk geoptimaliseerd. ATFS zoekt
internationale erkenning voor haar systeem middels PEFC.
Meer informatie: www.treefarmsystem.org.
Gecertificeerd bosareaal ATFS: 10.500.000 ha (januari 2004).
Logo ATFS.

Deze factsheet is een uitgave van:
Centrum Hout, Postbus 1350, 1300 BJ Almere,
tel. 036 5329821, fax 036 5329571, e-mail: houtinformatie@centrum-hout.nl.
Voor meer informatie:
Helpdesk Gecertificeerd Hout: tel. 036 5329821 of e.de.munck@centrum-hout.nl
Houtinformatielijn: tel. 0900 5329946 (45 cpm) 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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