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.

OLB
Origine et Légalité des Bois
Het OLB-systeem is bedoeld om de legaliteit van hout te kunnen verifiëren.
Het systeem is in 2004 ontwikkeld door het Franse EuroCertiFor
(tegenwoordig onderdeel van Bureau Veritas). Bosexploitanten en
bosbeheerders die door middel van een OLB-verklaring willen aantonen
dat het aangeboden hout legaal is, moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
Respecteren (naleven) van nationale en lokale wet- en regelgeving ten aanzien van bosbeheer
en arbeidsomstandigheden;
Het bos waaruit het hout afkomstig is, moet de status van exploitabel (niet beschermd) bos
hebben;
Het voeren van een goede administratie en controle in het veld;
Een goede traceerbaarheid van de herkomst van het hout.
Naast de certificering voor bossen, kunnen bedrijven uit de houtverwerkende industrie en de handel
zich certificeren onder OLB+. Door te voldoen aan de voorwaarden van OLB+, kan een bedrijf
aantonen dat het de sociale en ecologische aanvullende principes respecteert. Deelname aan OLB+
is optioneel en niet verplicht om het OLB certificaat te verkrijgen. Momenteel (peildatum december
2013) zijn er OLB-verklaringen afgegeven voor bossen in Kameroen en Indonesië. Het gaat hierbij
om ongeveer 2,4 miljoen hectare bos, verdeeld over 10 certificaathouders.
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) accepteert OLB als bewijs
voor aantoonbaar legaal geproduceerd hout en per 25 januari 2011 is het OLB-systeem toegelaten
tot het Keurhout-Legaal systeem. Het systeem is door Proforest in 2012 beoordeeld in het kader van
de EUTR. OLB voldoet grotendeels aan de EUTR. Bij 3 van de 17 door Proforest gehanteerde
criteria voldoet OLB niet of slechts gedeeltelijk.
Meer info
Beoordeling van Proforest van certificeringssystemen voor duurzaam bosbeheer en
legaliteitsverklaringen inzake de Europese Houtverordening: www.proforest.net/proforestnews/third-party-scheme-compliance-with-eu-timber-regulation.
Bureau Veritas: www.bureauveritas.com.
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