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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.   
 

Overige Legaliteitsverklaringen 
 
Wood Legality Verification System  
Het Timber Legality Verification System (of Standar Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK) is opgericht 
door de Indonesische overheid in samenspraak met een aantal belangrijke stakeholders. Het 
systeem is in 2009 van kracht geworden. SVLK kent een certificaat voor duurzaam bosbeheer (S-
PHPL) en een legaliteitsverklaring (S-LK). Op dit moment (december 2013) is ruim 7 miljoen hectare 
bos SVLK gecertificeerd en zijn er 618 ceritificaathouders. Indonesische boseigenaren en bedrijven 
in de handelsketen moeten aantonen dat het hout een legale herkomst heeft door middel van het 
verkrijgen van een door het National Accreditation Committee afgegeven verklaring. Auditors voeren, 
zowel in het bos als bij bedrijven, controles uit op de naleving van het systeem. Het systeem is mede 
tot stand gekomen onder druk van voor Indonesië belangrijke exportlanden, zoals Groot-Brittannië 
en Japan.  
In september 2013 is Indonesië een Voluntary Partnership Agreement (VPA) overeengekomen met 
de EU in het kader van het Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Actieplan. 
Wanneer de FLEGT-VPA eenmaal volledig operationeel is, wordt SVLK gecertificeerd hout binnen 
deze VPA door de EU erkend als aantoonbaar legaal hout dat voldoet aan de Europese 
Houtverordening (EUTR). Naar verwachting zal in 2014 het eerste SVLK gecertificeerde hout met 
een FLEGT licentie vanuit Indonesië op de Europese markt worden gebracht. 
 
Tropical Forest Foundation - Reduced Impact Logging & 
Legal Verified with Chain of Custody 
De Tropical Forest Foundation (TFF) heeft in 2006 het 
zogenaamde ‘TFF Reduced Impact Logging (RIL)’ label 
geïntroduceerd. TFF wil middels dit label twee belangrijke 
doelen realiseren: 1) de impact van houtoogst op natuur en 
milieu (inclusief wild) en gerelateerde sociale aspecten 
minimaliseren en 2) schade aan toekomstig te oogsten bomen 
(inclusief natuurlijke verjonging) te minimaliseren. Bedrijven 
mogen dit label hanteren als ze legaal hout oogsten en hun 
bossen op een duurzame manier beheren volgens de TFF RIL 
Standaard. Daarnaast kent TFF ook het ‘TFF Legal Verified 
with Chain of Custody (CoC)’ label voor bedrijven. Dit label 
geeft aan dat het bedrijf in ieder geval legaal hout oogst en dat het bedrijf op weg is naar duurzaam 
bosbeheer. De TFF heeft diverse educatie- en demonstratieprojecten opgestart in Brazilië, Guyana, 
Indonesië en Gabon. 
Greenpeace heeft in 2008 op basis van een eigen set criteria een aantal systemen voor de verificatie 
van legaliteit beoordeeld. Volgens deze beoordeling biedt het TFF systeem onvoldoende waarborg 
voor de legale herkomst van hout. Het is onduidelijk of het systeem sinds die tijd is verbeterd, maar 
een meer recente beoordeling van het systeem is niet voor handen. 
 
Certisource Legality Assurance System 
CertiSource is een wereldwijd opererende organisatie die in opdracht van bedrijven de legale 
herkomst van hout vaststelt. Het bedrijf heeft het CertiSource Legality Assurance System (CLAS) 
opgericht. Binnen dit systeem geeft CertiSource een verklaring af voor ‘Verified Legal Timber’ als: 1) 
de herkomst van het hout door een onafhankelijke partij is vastgesteld (onder meer door middel van 
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DNA analyse), 2) het hout afkomstig is uit een zogenaamde ‘Known Licensed Source
1
’ en 3) er is 

voldaan aan de criteria die CertiSource stelt aan de handelsketen.  
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) accepteert Certisource als 
bewijs voor aantoonbaar legaal geproduceerd hout en per 30 september 2012 is het systeem 
CertiSource-Indonesië toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. Het systeem is door Proforest in 
2012 beoordeeld in het kader van de EUTR. CLAS voldoet grotendeels aan de EUTR. Bij 3 van de 
17 door Proforest gehanteerde criteria voldoet CLAS niet. 
 
Wood Tracking Programme en Sabah Timber Legality Assurance System 
Het bedrijf Global Forestry Services (GFS) heeft het Wood Tracking Program (WTP) ontwikkeld voor 
de verificatie van de legale herkomst van hout, waarbij wordt gekeken of de bosbeheerder gerechtigd 
is om het hout te oogsten en of er een systeem is om de herkomst van het hout te traceren tot de 
bron (kapconcessie). Alle producten die worden verhandeld onder de vlag van het GFS-WTP moeten 
voldoen aan de eisen van Verified Legal Origin (VLO) of Verified Legal Compliance (VLC) (zie ook 
het infoblad over SmartWood). Uitgangspunt van het systeem is te voldoen aan de eisen die worden 
gesteld binnen de Amerikaanse Lacey Act en de EU Timber Regulation. Legaliteitsverklaringen die 
binnen GFS-WTP worden afgegeven blijven gedurende 5 jaar geldig. Er is momenteel (december 
2011) één verklaring afgegeven binnen het WTP. 
Daarnaast heeft GFS het Sabah Timber Legality Assurance System (Sabah TLAS) opgestart. Dit systeem is 

speciaal opgezet voor Sabah, Maleisië en is gebaseerd op een continue monitoring van het bosbeheer op 

lange termijn en oogst die uitsluitend plaatsvindt op locaties waarvoor een licentie is afgegeven. Er is 
een aparte standaard ontwikkeld die echter veel overeenkomsten heeft met de WTP standaard. GFS 
heeft deze standaard ontwikkeld in het kader van de FLEGT-overeenkomst waarover onderhandeld 
wordt tussen Maleisië en de EU, met steun van de Nederlandse en Duitse overheid.  
In 2008 heeft Greenpeace geconstateerd dat het systeem van onvoldoende waarborg biedt voor de 
legale herkomst van hout. WTP is door Proforest in 2012 ook beoordeeld in het kader van de EUTR. 
Hieruit kwam naar voren dat het systeem op 8 van de 17 door Proforest gehanteerde criteria niet of 
slechts deels voldoet aan de EUTR.  
 
SCS Legal Harvest Program 
Scientific Certification Systems (SCS) is een bedrijf dat beoordelingen uitvoert voor keurmerken voor 
duurzaam bosbeheer zoals FSC en PEFC. Daarnaast heeft SCS een systeem ontwikkeld voor de 
verificatie van de legaliteit van hout, het Legal Harvest Program (LHP). Dit systeem kent in essentie 
dezelfde eisen als het Verified Legal Origin (VLO) van SmartWood. Dit betekent dat wordt gekeken 
of de bosbeheerder gerechtigd is om het hout te oogsten en of er een systeem is om de herkomst 
van het hout in de gehele handelsketen tot de bron te traceren (zie ook het infoblad over 
SmartWood). Het SCS LHP systeem gaat uit van het voldoen aan de eisen die worden gesteld 
binnen de Amerikaanse Lacey Act en de EU Timber Regulation. SCS begeleidt organisaties ook in 
trajecten richting (FSC) certificering voor duurzaam bosbeheer. Tot op heden (december 2013) zijn 
er vier organisaties toegelaten binnen het LHP systeem, waarvan drie in Brazilië en één in China. 
Het systeem is door Proforest in 2012 beoordeeld in het kader van de EUTR. SCS LHV voldoet op 
bijna alle door Proforest gehanteerde criteria aan de EUTR. 
 
Soil Association Forest Verification of Legal Compliance  
De Soil Association (SA) is een geaccrediteerde organisatie die beoordelingen uitvoert voor zowel 
FSC als PEFC. Daarnaast heeft SA een system ontwikkeld voor het vaststellen van de legaliteit van 
hout. In eerste instantie is een system CoC certificering ontwikkeld, het Woodmark Chain of Custody 
Verification of Legal Compliance (CVLC). Daarnaast werkt SA momenteel aan een standaard voor 
bosbeheer Woodmark Forest Verification of Legal Compliance (FVLC), waarvoor binnen korte tijd de 
stakeholder consultatie zal plaatsvinden. SA benadrukt dat het systeem voor het vaststellen van de 
legaliteit een opstap naar certificering voor duurzaam bosbeheer dient te zijn. Het systeem is door 
Proforest in 2012 beoordeeld in het kader van de EUTR. FVLC en CVLC voldoen hiervoor op bijna 
alle door Proforest gehanteerde criteria.  

                                                 
1
 1

 ‘Known Licensed Source’ is een classificatie voor de legaliteit van hout die wordt gebruikt binnen het Global Forest and 

Trade Network (GFTN). ‘Known Licensed Source’ wil zeggen dat voor de oogst van het hout de benodigde vergunning voor de 
kapconcessie aanwezig is en dat de geografische herkomst van het hout bekend is. De term ‘Known Licenced Source’ zegt 
niets over het naleven van wet- en regelgeving bij de oogst(werkzaamheden) of de naleving van wet- en regelgeving in de rest 
van de keten. Het GFTN is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) om illegale houtoogst uit te bannen en om 
duurzaam bosbeheer te promoten. Het Global Forest and Trade Network bestaat uit bedrijven uit de bos- en houtsector. 
Momenteel zijn er wereldwijd 275 bedrijven aangesloten met een gezamenlijk handelsvolume van ongeveer 202 miljoen m3 
per jaar (peildatum: november 2011). 
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Meer info: 
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. 

Certisource: www.certisource.co.uk. 
Global Forestry Services: www.gfsinc.biz.  
SCS Legal Harvest Program: www.scscertified.com/nrc/legalharvest.php.  
Soil Association www.sacert.org/woodmark/verificationoflegalcompliance  
Tropical Forest Foundation: www.tropicalforestfoundation.org.  
Wood Legality Verification System: http://silk.dephut.go.id/ 
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