Tilburg, 3 februari 2013

BELEIDSVERKLARING DUURZAAM BOSBEHEER
In deze beleidsverklaring, onderdeel van het verantwoord inkoopbeleid, zijn de richtlijnen
bepaald voor het ethisch en verantwoord in- en verkopen van hout door onze bedrijven. Tevens
wordt de gemeenschappelijke werkwijze gedefinieerd.
Deze beleidsverklaring staat symbool voor de betrokkenheid en alle aan haar gelieerde bedrijven om erkend
te worden als een bedrijf dat bij het inkopen van houtproducten uit verschillende landen haar
verantwoordelijkheid neemt in het bevorderen van goed burgerschap.
Aan het begin van de keten van bosbeheer tot eindgebruiker hebben we als doelstelling het leveren van een
bijdrage in de bescherming van de biodiversiteit van bossen en leefgebieden van de mensen die voor hun
levensonderhoud afhankelijk zijn van de bossen. Aan het einde van de keten blijven we de verkoop van hout,
dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, stimuleren onder onze afnemers.
Deze beleidsverklaring duurzaam bosbeheer is gebaseerd op twee pijlers:
1
1

Verantwoord inkopen;
Verantwoord verkopen.

IDE DRIE SPEERPUNTEN VAN VERANTWOORD INKOPEN
1. Behoud van biodiversiteit en bescherming van de plaatselijke bevolking
1 Door het analyseren van de bedreigingen waaraan houtsoorten worden blootgesteld kunnen wij ons
inkoopbeleid aanpassen;
1 Het weigeren om hout te verkopen afkomstig uit landen die in strijd handelen met de internationale
conventies of landen die handelen in strijd met goed bosbeheer.
2. Bewijs van legaliteit houtproducten overeenkomstig de Europese wetgeving FLEGT
Het traceren van producten verplicht ons:
1 Bewijs te verkrijgen van de leverancier dat het hout afkomstig is van legale bedrijven;
1 Het aanleggen en actueel houden van een due dilligence systeem.
3. Het promoten van gecertificeerd- en legaal hout
Wij streven ernaar om elk jaar het percentage gecertificeerd hout (FSC® , PEFC, ... ) te verhogen en geven
hierbij de voorkeur aan lokaal hout.

JDE DRIE SPEERPUNTEN VAN VERANTWOORD VERKOPEN
1. Het opleiden en trainen van onze verkopers;
2. Het certificeren (FSC en PEFC) van onze vestigingen;
3. Het informeren van onze afnemers en hen voorzien van alle benodigde informatie op
behorende bij de door ons aangeboden producten.
De beleidsverklaring duurzaam bosbeheer wordt ten minste éénmaal per drie jaar geëvalueerd
en zo nodig geactualiseerd. Dit is een continu proces van verbetering met geplande en
gekwantificeerde verplichtingen en geldt voor
onbe aalde duur.
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