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1. Introductie
1.1 Keurhout Duurzaam en Keurhout Legaal
Keurhout (KH) beheerd het Keurhout-Duurzaam systeem en het Keurhout-Legaal systeem.
Het eerste betreft een validatiesysteem m.b.t. certificaten en certificatiesystemen voor duurzaam
bosbeheer; het tweede betreft een validatiesysteem m.b.t. certificaten en systemen welke
claimen minstens de Legale Herkomst van hout en houtproducten te garanderen.
Keurhout-Duurzaam toegelaten hout en houtproducten zijn afkomstig uit bosgebieden welke
zijn toegelaten tot het Keurhout-Duurzaam systeem en zijn verhandeld en verwerkt middels een
gecontroleerde handelsketen (Chain-of-Custody - CoC) van bedrijven welke eveneens
toegelaten1 zijn tot het Keurhout-Duurzaam systeem.
Op vergelijkbare wijze geldt dat Keurhout-Legaal toegelaten hout en houtproducten afkomstig
zijn uit bosgebieden en van leveranciers die toegelaten zijn tot het Keurhout-Legaal systeem.
Het mag duidelijk zijn dat Keurhout-Duurzaam het hoogste niveau voor boscertificatie betreft,
terwijl Keurhout-Legaal een aanvangsniveau betreft, waarbij van de deelnemers geëist wordt dat
zij minstens voldoen aan de meest relevante wet- en regelgeving. Keurhout beschouwt het
Keurhout-Legaal niveau als een eerste stap in de goede richting op weg naar KeurhoutDuurzaam. Aangezien de criteria voor Keurhout-Duurzaam die voor Keurhout-Legaal omvatten
(maar veel verder gaan), mag Keurhout-Duurzaam toegelaten hout te allen tijde
gebruikt/verhandeld worden als Keurhout-Legaal toegelaten hout. Uiteraard is dit omgekeerd
niet het geval. Om deze reden mogen hout en houtproducten welke zijn toegelaten tot één van
deze systemen niet op ongecontroleerde wijze gemengd worden. Keurhout-Duurzaam en
Keurhout-Legaal hout(-product)stromen moeten daarom gescheiden behandeld en
geadministreerd worden. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie
instelling (CI).
Keurhout-Duurzaam toegelaten hout en houtproducten moeten gekwalificeerd worden als
“Keurhout-Duurzaam toegelaten hout” of eenvoudigweg “Keurhout-Duurzaam”2.
Keurhout-Legaal toegelaten hout en houtproducten dienen gekwalificeerd te worden als
“Keurhout-Legaal toegelaten hout’’ of kortweg “Keurhout-Legaal”3.
Zowel Keurhout-Duurzaam als Keurhout-Legaal kent twee niveau’s (Engels: “levels”):
- level 1: respectievelijk 100 % Keurhout-Duurzaam of 100 % Keurhout-Legaal
- level 2: respectievelijk minstens 70 % Keurhout-Duurzaam of Keurhout-Legaal (de rest
mag slechts bestaan uit KH-Legaal hout of recycled hout4 (Engels:“Recycled Wood”)

1

Het “Keurhout Protocol” wordt toegepast voor de beoordeling van gecertificeerde bosbeheer-, verwerkende- en
handelsbedrijven in productielanden en hun certificatiesystemen. Om tot Keurhout-Duurzaam of Keurhout Legaal
toegelaten te kunnen worden moeten de betreffende bedrijven en/of hun certificatie systemen voldoen aan de
respectievelijke eisen van het Keurhout Protocol. Toegelaten systemen worden op de Keurhout website vermeld.
2 In het Engels: “Keurhout-Sustainable admitted timber” of kortweg “Keurhout-Sustainable”
3
In het Engels: “Keurhout-Legal admitted timber only’’ of “Keurhout-Legal”
4
Recycled Hout (RW) wordt door Keurhout gedefinieerd als a) “Post-consumer recycled material”, of b) “KeurhoutLegaal of Keurhout-Duurzaam toegelaten gecertificeerd resthout dat vrijkomt bij bewerking”.
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De formele mogelijkheden van het Keurhout-systeem zijn in onderstaande tabel
samengevat.
Input

Resultaat
KH-Duurzaam level 1

a.

100%

KH-Duurzaam

b.

70-99%

KH-Duurzaam;
rest KH-Legaal

KH-Duurzaam level 2

c.

1-69%

KH-Duurzaam;
rest KH-Legaal

KH-Legaal

d.

100%

KH-Legaal

KH-Legaal

e.

ALLE andere opties

géén KH

De toelatingsdatum van door Keurhout positief beoordeelde certificeringssystemen is bepalend
voor het gebruik van deze kwalificaties. Hout afkomstig van toegelaten bossen en leveranciers,
dat is geëxporteerd vóór de toelatingsdatum mag niet gekwalificeerd worden als “KeurhoutDuurzaam” of “Keurhout-Legaal”. De precieze toelatingsdatum tot de Keurhout systemen
wordt per systeem vermeld op de Keurhout website: www.keurhout.nl, onder de links
“certificaten”.
1.2 Keurhout CoC
Naast het beheer van de Keurhout Duurzaam en Keurhout Legaal systemen voor producenten
landen biedt Keurhout een handelsketensysteem voor doorvoer- en consumentenlanden.
Hierdoor verzekert Keurhout een volledige CoC vanaf het toegelaten bos tot de eindconsument.
Fysieke scheiding en/of identificatie van zowel niet-gecertificeerd als gecertificeerd nietKeurhout toegelaten hout moet gegarandeerd worden gedurende de volledige CoC.
De Keurhout-CoC wordt jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke CI’s op basis van het
“Keurhout CoC Protocol”. Dit Protocol omvat de criteria waaraan voldaan moet worden door
Keurhout Deelnemers5 om de instandhouding van de gecertificeerde CoC te garanderen. De
onafhankelijke CI’s mogen een Keurhout CoC certificaat uitgeven aan Keurhout Deelnemers.
1.3 Keurhout logo gebruik
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is eigenaar van het
Keurhout kwaliteitskeurmerk en logo. Het keurmerk en het logo zij gedeponeerd bij het Benelux
Handelsmerken Register als een collectief merk en zijn derhalve wettelijk beschermd.
Gecontroleerd gebruik van Keurhout on- en off-product logos is toegestaan aan Keurhout
deelnemers en slechts gereserveerd voor hout en houtproducten welke afkomstig zijn uit tot
5

Keurhout Deelnemers zijn bedrijven in consumenten- en/of doorvoerlanden met een geldige KH-CoC.
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Keurhout toegelaten bosgebieden, door middel van tot Keurhout toegelaten
certificeringssystemen. Keurhout deelnemers hebben het recht om de Keurhout logo’s te
gebruiken. Zij hoeven géén aparte toestemming te vragen, maar moeten wel voldoen aan de
regels van de Keurhout Logo Gebruik Handleiding. Een Keurhout deelnemer mag een relevant
Keurhout Logo Pack aanvragen bij zijn CI; deze laatste is verantwoordelijk voor de uitgifte van
logo packs en voor de jaarlijkse controle op het juiste gebruik daarvan op basis van de
instructies die gepresenteerd worden in deze Handleiding.
On-product labelling in het productieland is slechts toegestaan aan exporterende bedrijven
nadat een formeel schriftelijk verzoek door Keurhout is ontvangen en goedgekeurd. Een
exporterend bedrijf kan een KH-Legal Logo Use Declaration en/of een KH-Sustainable Logo Use
Declaration van de Keurhout Management Autoriteit ontvangen. Wanneer een logo use
declaration wordt aangevraagd, verklaart het exporterende bedrijf om de Keurhout logo’s
volgens de eisen van het Keurhout logo-gebruik, zoals gedetailleerd in deze handleiding, toe te
passen. Indien een Keurhout Logo Use Declaration wordt afgegeven, zal de exporteur ook het
respectievelijke logo pack ontvangen. Het juiste gebruik van het logo door de exporteur wordt
jaarlijks gecontroleerd door de CI van de exporteur, welke het oorspronkelijke certificaat heeft
afgegeven dat is toegelaten tot Keurhout.
Er zijn 3 lijnen Keurhout logo’s:
 het Keurhout organisatie logo (bruin)
 het Keurhout Legaal logo (geel)
 het Keurhout Duurzaam logo (groen)
Keurhout-Legaal en Keurhout-Duurzaam logo’s bestaan in Nederlandse en Engelse versies.
Een logo pack bestaat uit een specifieke serie logo’s (bijvoorbeeld in gif- en in jpg- formats voor
dagelijks en on-product gebruik of in eps- format voor drukwerk). Logo packs bestaan voor:
 Keurhout off-product logo gebruik (organisatie, Legaal, Duurzaam) in het Nederlands
 Keurhout off-product logo gebruik (organisatie, Legaal, Duurzaam) in het Engels



“Keurhout Legaal” on-product logo gebruik in het Nederlands
“Keurhout Legal” on-product logo gebruik in het Engels




“Keurhout Duurzaam” on-product logo gebruik in het Nederlands
“Keurhout Sustainable” on-product logo gebruik in het Engels

NB:
Voor definities wordt verwezen naar de Keurhout Lijst met Begrippen en Definities.
2. Instructies m.b.t. Keurhout-Duurzaam logo gebruik
2.1 Documenten
2.1.1 Facturen en transport documenten
Op de tot Keurhout-Duurzaam toegelaten hout-begeleidende (export) documentatie dient:
- het Keurhout-Duurzaam toegelaten hout duidelijk herkenbaar gemarkeerd te zijn.
- de statement: ‘’Keurhout-Sustainable admitted timber’’ of “Keurhout-Sustainable”
vermeld te zijn.
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- het level Keurhout-Duurzaam, Keurhout-Legaal en Recycled Hout (RW) duidelijk vermeld te
zijn.
- het nummer van het tot Keurhout toegelaten (originele) certificaat van de exporteur duidelijk
vermeld te zijn.
2.1.2 Additionele informatie in het geval van on-product logo-gebruik (zie paragraaf 2.3)
Indien een exporterend bedrijf het Keurhout-Duurzaam logo on-product wenst toe te passen (en
op voorwaarde dat een formele Keurhout goedkeuring daartoe is ontvangen) moeten de
facturen en transportdocumenten de volgende additionele items vermelden:
- de plaats van het on-product logo
- het Keurhout-deelnemernummer van de ontvangende Keurhout deelnemer
2.2. On-product labelling
2.2.1 Vrijwillige toepassing
On product-labelling gebeurt op vrijwillige basis (het is dus niet verplicht). Alle KH-deelnemers in
consumenten- en doorvoerlanden hebben het recht om het toe te passen. Bovendien kunnen
KH-toegelaten exporteurs in doorvoer- en productielanden een verzoek indienen om het te
mogen toepassen.
2.2.2 On-product logo gebruik aanvraag
Exporterende bedrijven die on-product logo-gebruik willen aanvragen, moeten een schriftelijk
verzoek aan Keurhout sturen (gebruik het “Application for KH admitted Logo Use Form”). Indien
het verzoek wordt goedgekeurd zal een “Keurhout-Sustainable Logo Use Declaration”
afgegeven worden en een logo-pack verstuurd worden met specimens van het logo. Het logo
gebruik wordt goedgekeurd voor de geldigheidsduur van het toegelaten CoC certificaat.
2.2.3 Ander logo gebruik
On-product logo-gebruikers mogen het logo slechts on-product en op de bijbehorende
documentatie gebruiken. Andere toepassingen, zoals voor promotiedoeleinden zijn in principe
het voorrecht van Keurhout deelnemers in consumenten- en doorvoerlanden.
2.2.4 Gebruik van het logo
Indien het logo wordt toegepast, moet strikt aan de volgende condities voldaan worden:
- het logo moet toegepast worden in de juiste verhoudingen, kleurcode, contrast en
dimensies (zie figuur 1)
- de minimale maten van het logo moeten zijn 20 x 15 mm (zie figuur 2)
- in de rechter bovenhoek bevinden zich 4 cirkels. Deze mogen het Keurhout
deelnemernummer van het ontvangende bedrijf bevatten (zie figuur 3).
- in de linker bovenhoek moet het KH niveau (level 1 of 2) aangegeven worden.
- het logo moet goed zichtbaar en leesbaar zijn op het product
- het logo moet minstens even groot zijn als andere aangehechte logo’s.
- het logo moet zodanig vastgemaakt zijn dat het gedurende het transport,
opslag of op enig ander moment niet gemakkelijk los kan raken.
2.2.5 Alternatieve statements
Indien de wens bestaat een andere statement m.b.t Keurhout-Duurzaam toegelaten hout toe te
passen dan die wordt vermeld in paragraaf 2.1.1, dan dient een formeel verzoek daartoe aan het
secretariaat van de KH-MA te worden gestuurd.
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2.3. Administratie
2.3.1 Documentenbeheer
Naast de documenten betreffende het verkrijgen van het Keurhout-Duurzaam hout, moeten alle
bovengenoemde documenten of kopieën daarvan bewaard worden in een up-to date CoC file.
2.3.2 Jaarlijkse controle van gegevens
Goedgekeurde Keurhout-logo gebruikers moeten in staat zijn om Keurhout te voorzien met
jaarlijkse overzichten t.b.v. onderzoek, indien daartoe verzocht door Keurhout. Deze jaarlijkse
overzichten dienen gevalideerd en ondertekend te zijn door de onafhankelijke CI. De Keurhoutlogo gebruiker moet dergelijke gegevens administreren en deze minstens één maal per jaar
(tijdens de surveillance audit) aanbieden aan zijn CI.
Het jaarlijkse overzicht moet minstens de volgende informatie bevatten:
- KH-Sustainable Logo Use Declaration (wanneer van toepassing)
- “Keurhout-Sustainable timber’’ geëxporteerde volumes:
- per type product
- per level
- per ontvangende KH deelnemer (naam, Keurhout deelnemernummer en woonplaats)
Aan Keurhout geleverde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
2.4. Correct gebruik
Indien onregelmatigheden m.b.t. het Keurhout-logo gebruik worden geconstateerd, heeft de
betreffende CI en/of Keurhout het recht om van de logo-gebruiker of enig andere betrokken partij
correctieve acties te eisen of indien nodig het Keurhout toegestane logo gebruik te beëindigen.
3. Instructies m.b.t. Keurhout-Legaal logo gebruik
3.1. Documenten
3.1.1 Facturen en transport documenten
Op de tot Keurhout-Legaal toegelaten hout-begeleidende (export) documentatie dient:
- het Keurhout-Legaal toegelaten hout duidelijk herkenbaar gemarkeerd te zijn.
- de statement: ‘’Keurhout-Legal admitted timber only’’ of “Keurhout-Legal” vermeld te zijn.
- het nummer van het tot Keurhout toegelaten (originele) certificaat van de exporteur duidelijk
vermeld te zijn.
3.1.2 Additionele informatie in het geval van on-product logo-gebruik (zie paragraaf 3.3)
Indien een exporterend bedrijf het Keurhout-Legaal logo on-product wenst toe te passen (en op
voorwaarde dat een formele Keurhout goedkeuring daartoe is ontvangen) moeten de facturen
en transportdocumenten de volgende additionele items vermelden:
- de plaats van het on-product logo
- het Keurhout-deelnemernummer van de ontvangende Keurhout deelnemer
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3.2. On-product labelling
3.2.1 Vrijwillige toepassing
On product-labelling gebeurt op vrijwillige basis (het is dus niet verplicht). Alle KH-deelnemers in
consumenten- en doorvoerlanden hebben het recht om het toe te passen. Bovendien kunnen
KH-toegelaten exporteurs in doorvoer- en productielanden een verzoek indienen om het te
mogen toepassen.
3.2.2 On-product logo gebruik aanvraag
Exporterende bedrijven die on-product logo-gebruik willen aanvragen, moeten een schriftelijk
verzoek aan Keurhout sturen (gebruik het “Application for KH admitted Logo Use Form”). Indien
het verzoek wordt goedgekeurd zal een “Keurhout-Legal Logo Use Declaration” afgegeven
worden en een logo-pack verstuurd worden met specimens van het logo. Het logo gebruik wordt
goedgekeurd voor de geldigheidsduur van het toegelaten CoC certificaat.
3.2.3 Ander logo gebruik
On-product logo-gebruikers mogen het logo slechts on-product en op de bijbehorende
documentatie gebruiken. Andere toepassingen, zoals voor promotiedoeleinden zijn in principe
het voorrecht van Keurhout deelnemers in consumenten- en doorvoerlanden.
3.2.4 Gebruik van het logo
Indien het logo wordt toegepast, moet strikt aan de volgende condities voldaan worden:
- het logo moet toegepast worden in de juiste verhoudingen, kleurcode, contrast en
dimensies (zie figuur 4)
- de minimale maten van het logo moeten zijn 20 x 15 mm (zie figuur 5)
- in de rechter bovenhoek bevinden zich 4 cirkels. Deze mogen het Keurhout
deelnemernummer van het ontvangende bedrijf bevatten (zie figuur 6).
- het logo moet goed zichtbaar en leesbaar zijn op het product
- het logo moet minstens even groot zijn als andere aangehechte logo’s.
- het logo moet zodanig vastgemaakt zijn dat het gedurende het transport,
opslag of op enig ander moment niet gemakkelijk los kan raken.
3.2.5 Alternatieve statements
Indien de wens bestaat een andere statement m.b.t Keurhout-Legaal toegelaten hout toe te
passen dan die wordt vermeld in paragraaf 2.1.1, dan dient een formeel verzoek daartoe aan het
secretariaat van de KH-MA te worden gestuurd.
3.3. Administratie
3.3.1 Documentenbeheer
Naast de documenten betreffende het verkrijgen van het Keurhout-Legaal hout, moeten alle
bovengenoemde documenten of kopieën daarvan bewaard worden in een up-to date CoC file.
3.3.2 Jaarlijkse controle van gegevens
Goedgekeurde Keurhout-logo gebruikers moeten in staat zijn om Keurhout te voorzien met
jaarlijkse overzichten t.b.v. onderzoek, indien daartoe verzocht door Keurhout. Deze jaarlijkse
overzichten dienen gevalideerd en ondertekend te zijn door de onafhankelijke CI. De Keurhoutlogo gebruiker moet dergelijke gegevens administreren en deze minstens één maal per jaar
(tijdens de surveillance audit) aanbieden aan zijn CI.
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Het jaarlijkse overzicht moet minstens de volgende informatie bevatten:
- KH-Legal Logo Use Declaration (wanneer van toepassing)
- “Keurhout-Legal timber’’ geëxporteerde volumes:
- per type product
- per ontvangende KH deelnemer (naam, Keurhout deelnemernummer en woonplaats).
Aan Keurhout geleverde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
3.4. Correct gebruik
Indien onregelmatigheden m.b.t. het Keurhout-logo gebruik worden geconstateerd, heeft de
betreffende CI en/of Keurhout het recht om van de logo-gebruiker of enig andere betrokken partij
correctieve acties te eisen of indien nodig het Keurhout toegestane logo gebruik te beëindigen.
4. Instructies m.b.t off-product Keurhout logo gebruik
4.1. Gerechtigde partijen
4.1.1 Keurhout Management Autoriteit
De Keurhout Management Autoriteit (KH-MA) kan iedere partij toestaan om de logo’s voor de
Keurhout organisatie, het Keurhout-Legaal systeem en het Keurhout-Duurzaam systeem, in
welke vorm dan ook, en gerelateerde statements, off-product te gebruiken, in lijn met het belang
van het Keurhout systeem (bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden).
4.1.2 Keurhout deelnemers
Keurhout deelnemers hebben het recht om de algemene logo’s van de Keurhout organisatie, het
Keurhout-Legaal systeem en het Keurhout-Duurzaam systeem off-product voor promotionele
doelstellingen te gebruiken zonder additionele toestemming, op voorwaarde dat:
a. hun Keurhout deelnemerschap geldig is
b. de logo’s voldoen aan de kleur, maat, contrast en verhouding voorschriften zoals
beschreven in deze handleiding
c. het deelnemernummer op de juiste plaats en wijze is toegepast
d. de volgende statement wordt gebruikt, indien van toepassing, op documentatie, zoals
briefhoofden en advertenties:

“Voor levering van legaal en duurzaam hout zijn wij aangesloten bij Keurhout.
Deelnemer KH-0000”.6
In plaats van deze volledige statement mag de volgende korte omschrijving gebruikt worden:
“KEURHOUT Deelnemer KH-0000”7 (het juiste deelnemernummer dient ingevuld te worden,
bijvoorbeeld: KH-0174)

6

De volgende vertalingen zijn toegestaan:
Engels: “We are affiliated with Keurhout to supply legal and sustainable timber. Participant KH-0000 ”
Frans: “Nous sommes affilié a Keurhout concernant la livraison de bois légal et durable. Participant KH-0000”
Spaans: “Para el suministro de madera legal y durable estamos afiliados a Keurhout. Participante KH-0000”
7
De volgende vertalingen zijn toegestaan: a. Engels: “KEURHOUT Participant KH-0000”; b. Frans: “KEURHOUT
Participant KH-0000”; Spaans: “KEURHOUT Participante KH-0000”.
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Afwijkingen van het bovenstaande zijn slechts toegestaan in overleg met en na goedkeuring
van de relevante CI. De KH-MA zal daarover geïnformeerd worden.
NB: Keurhout deelnemers mogen hun recht om gebruik te maken van het keurmerk niet
doorgeven aan derden of een derde partij een licentie daartoe verlenen.
4.1.3 Keurhout donateurs
Partijen die géén directe partij vormen in de CoC, zoals agenten die werken op commissiebasis
of andere Keurhout stakeholders, kunnen Keurhout-donateurs worden. Daartoe dienen zij een
donateursovereenkomst met de KH-MA af te sluiten.
KH-donateurs mogen het KH-logo op hun website plaatsen op voorwaarde dat zij de volgende
statement ernaast plaatsen: “Keurhout donateur”. Onder geen enkel beding mogen zij de
indruk wekken dat zij Keurhout deelnemer zijn. Zij mogen daarom expliciet géén gebruik maken
van de in paragraaf 4.1.2. gepresenteerde statement.
4.1.4 Exporterende bedrijven
In bijzondere gevallen waarin een exporterend bedrijf in een productieland een KH-eindproduct
produceert voor een Keurhout deelnemer kan het voorkomen dat het exporterende bedrijf de
Keurhout logo’s off-product wenst te gebruiken (bijvoorbeeld op briefhoofden en/of promotie
materialen). Voor een dergelijk off-product gebruik door het exporterende bedrijf dient een
formele schriftelijke goedkeuring van de KH-MA verkregen te worden vóór toepassing. Een
formeel schriftelijk verzoek met details van de voorgestelde wijze van toepassing, begeleidende
statements, etc. moet daarom tijdig aan het secretariaat van de KH-MA verstuurd worden,
samen met een ondersteunende brief van minimaal één Keurhout deelnemer in een
consumentenland. Het logo-gebruik wordt toegestaan voor de duur van het toegelaten CoC
certificaat.
NB: in het algemeen mogen bedrijven in productielanden de Keurhout logo’s niet off-product
gebruiken. Om hun toelating tot het Keurhout systeem te bewijzen kan gerefereerd worden aan
de Keurhout website.
4.2. Off-product labelling
4.2.1 Vrijwillige toepassing
Off-product labelling gebeurt op vrijwillige basis (het is dus niet verplicht).
Alle actieve KH-deelnemers in consumenten- en doorvoerlanden hebben het recht om het
algemene (organisatie) Keurhout logo, het KH-Duurzaam en het KH-Legaal logo te gebruiken.
4.2.2 Gebruik van het logo
Indien het logo wordt gebruikt, moet strikt aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
a. het logo moet in de juiste verhoudingen, kleurcode, contrast en maten gebruikt
worden (zie figuren 1, 4 en 5)
b. de minimum maten van het logo zijn 20 x 15 mm (tenzij expliciet anders afgesproken)
c. het logo moet minstens, dezelfde grootte hebben als andere logo’s die in dezelfde
toepassing zijn gebruikt
d. het logo moet duidelijk gelinkt worden aan een specifiek Keurhout product
e. het Keurhout deelnemernummer moet toegevoegd zijn
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4.2.3 Alternatieve statements
Indien de wens bestaat een ander statement toe te passen dan welke worden vermeld in
bovenstaande paragrafen dan dient een formeel verzoek daartoe aan de CI te worden gestuurd
en door de CI (in overleg met de KH-MA) schriftelijk goedgekeurd te worden alvorens deze mag
worden toegepast.
4.3. Administratie
4.3.1 Documentenbeheer
Alle bovengenoemde documenten of kopieën daarvan moeten in een up-to date file bewaard
worden en op verzoek ter beschikking gesteld worden aan de CI.
4.3.2 Jaarlijkse controle
Goedgekeurde Keurhout off-product logo gebruikers moeten hun onafhankelijke CI van
relevante gegevens voorzien ten behoeve van audits. Deze gegevens worden eens per jaar
door de CI gecontroleerd. De documentatie moet minstens de volgende informatie bevatten:
- schriftelijke goedkeuring m.b.t. off-product logo gebruik (wanneer van toepassing)
- type toepassing
- details m.b.t. logo en statement gebruik
- geschatte aantal toepassingen
4.3.3 Rapportage Keurhout deelnemers
Keurhout deelnemers rapporteren m.b.t. off-product logo gebruik aan hun CI als onderdeel van
hun jaarlijkse audit. De door de CI geverifieerde documentatie kan op verzoek aan de KH-MA
voorgelegd worden.
4.3.4 Reportage Keurhout donateurs
Keurhout donateurs moeten de KH-MA eens per jaar (binnen 4 weken na afloop van het
kalender jaar) informeren m.b.t. het gerealiseerde off-product logo gebruik. De documentatie
moet minstens de volgende informatie bevatten:
- type toepassing
- details m.b.t. logo en statement gebruik
- geschatte aantal toepassingen
4.3.5 Reportage exporterende bedrijven
Goedgekeurde Keurhout off-product logo toepassende exporterende bedrijven moeten hun
onafhankelijke CI voorzien met relevante gegevens t.b.v. audits. Deze gegevens worden eens
per jaar door de CI gecontroleerd. De door de CI geverifieerde gegevens moeten alleen op
verzoek aan de KH-MA worden voorgelegd.
4.4. Correct gebruik
Indien onregelmatigheden m.b.t. het Keurhout-logo gebruik worden geconstateerd, heeft de
betreffende CI en/of Keurhout het recht om van de logo-gebruiker of enig andere betrokken partij
correctieve acties te eisen of indien nodig het Keurhout toegestane logo gebruik te beëindigen.
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ANNEX 1

Keurhout-Duurzaam logo’s
Het Keurhout-Duurzaam logo

Figuur 1. De proporties, kleurcode, dimensies en het contrast van het Keurhout-Duurzaam logo.
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Figuur 2: Minimale dimensies van het Keurhout-Duurzaam logo.

Figuur 3: On-product Keurhout-Duurzaam logo; het Keurhout deelnemer nummer van het
ontvangende bedrijf kan in de rondjes rechtsboven worden ingevuld. Het level moet in de
rondjes aan de linkerkant worden ingevuld.
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ANNEX 2

Keurhout-Legaal logo’s
Het Keurhout-Legaal logo

Figuur 4. De proporties, kleurcode, dimensies en het contrast van het Keurhout-Legaal logo
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Figuur 5: Minimale dimensies van het Keurhout-Legaal logo

Figuur 6: On-product Keurhout-Legaal logo. Het Keurhout deelnemer nummer van het
ontvangende bedrijf kan in de rondjes rechtsboven worden ingevuld. Het level moet in de
rondjes aan de linkerkant worden ingevuld.
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ANNEX 3

Keurhout organisatie logo’s
Het algemene Keurhout organisatie logo

black +

Figuure 7. De proporties, kleurcode, dimensies en het contrast van het algemene Keurhout
organisatie logo
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Figuur 8: Minimale dimensies van het algemene Keurhout logo

Figuur 9: Off-product algemeen Keurhout logo
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ANNEX 4

Afkortingen8

CI
CoC
CS
eps
gif
FMU
jpg
KH
KH-Duurzaam

KH-CoC
KH-Legaal

KH-MA
LGH
mm
RW
VVNH

Certificatie Instelling
Chain of Custody, handelsketen
Certificatie Systeem
plaatjesbestand format t.b.v. professioneel drukwerk
plaatjesbestand format t.b.v. dagelijks gebruik
Forest Management Unit, bosbeheer eenheid
plaatjesbestand format t.b.v. dagelijks gebruik
Keurhout
Keurhout Duurzaam systeem
Keurhout handelsketen
Keurhout Legaal systeem
Keurhout Management Autoriteit
Logo Gebruik Handleiding (Keurhout)
millimeter
Recycled Wood, gerecycleerd hout
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen

Voor uitleg van definities wordt verwezen naar de Keurhout Lijst met Begrippen en Definities
(www.keurhout.nl).
8
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