Legaliteitsverklaringen, uitgave december 2013
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.

TFT
The Forest Trust
The Forest Trust (TFT) (voorheen: Tropical Forest Trust) is in
1999 opgericht om de (met name Europese) houthandel
(groothandel en retail) te ondersteunen bij het ontwikkelen van
een goed aankoopbeleid ten aanzien van legaal en duurzaam
geproduceerd hout. TFT richt zich op het bevorderen van
handelsketens om zo duurzame ontwikkeling te stimuleren.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van TFT is het Timber Trade Action Plan (TTAP).
Het TTAP wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal Europese houthandelfederaties,
waaronder de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houthandelaren (VVNH). TTAP wordt voor
een groot deel gefinancierd door de Europese Unie. TTAP is gericht op het verminderen van de
handel in illegaal hout en het bevorderen van duurzaam bosbeheer. TFT ondersteunt bedrijven en
gemeenschappen bij het leveren van verantwoorde producten. Op deze manier beoogt TFT bij te
dragen aan het verminderen van de handel in illegaal hout. Vanuit TTAP wordt daartoe training,
advies en technische ondersteuning gegeven aan bedrijven die werken aan het legaal verifieerbaar
maken van hun goederen. Deze bedrijven worden geholpen bij het opzetten van systemen waarmee
de herkomst van het hout kan worden vastgesteld en een complete handelsketen (Chain of Custody)
kan worden opgezet tot aan de eindbestemming in Europa. De herkomst van hout en houtproducten
op de Europese markt kan zo worden gecontroleerd door onafhankelijke auditors.
TFT initieert, begeleidt en financiert projecten in onder andere Brazilië, China, Democratische
Republiek Congo, Gabon, India, Laos, Kameroen, Republiek Congo, Indonesië, Maleisië en
Vietnam.
Bedrijven die zijn aangesloten bij TFT, mogen onder strikte voorwaarden het TFT-logo gebruiken om
aan te geven dat hun hout afkomstig is uit bossen waar voldoende voortgang is geboekt in het
proces naar FSC-certificering (TFT Supported Forest). Hout dat afkomstig is van een aantoonbaar
legale bron (TFT Assessed Forest) mag alleen worden gebruikt in de onderlinge handel tussen TFTleden. TFT-leden moeten de herkomst van het hout traceerbaar maken door middel van een
zogenaamd ‘Wood Control System’.
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Greenpeace heeft in 2008 op basis van een set criteria een aantal systemen voor de verificatie van
legaliteit beoordeeld. TFT scoort volgens Greenpeace redelijk goed, maar moet wel de transparantie
van het systeem verbeteren.
Meer info
TFT: www.tft-forests.org/ttap.
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