Beleidsverklaring FSC& PEFC
Het beleid van onze organisaties is er op gericht dat wij op een zorgvuldige en spaarzame wijze met onze
grondstoffen, zoals hout en houtachtige materialen omgaan. Wij zullen dit ook uitdragen naar onze
opdrachtgevers en leveranciers. Wij zullen ons dan ook op alle mogelijke manieren inzetten om onze beloftes waar
te kunnen maken.
Wij verklaren hierbij dat wij niet betrokken zijn bij onaanvaardbare activiteiten zoals hieronder genoemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Illegale houtkap of de handel in illegaal hout of bosproducten.
Overtreding van traditionele- en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten.
De vernietiging van hoge beschermingswaarden bij bosbouwactiviteiten.
Significante conversie van bossen in plantages of niet-bos gebruik.
Introductie van genetisch gemodificeerde organismes bij bosbouwactiviteiten.
Overtreding van één van de ILO kernverdragen zoals gedefinieerd in de ILO verklaring inzake fundamentele
beginselen en rechten op het werk.

Verder verklaren wij:
1.

Bij de inkoop van grondstof afkomstig van soorten die vermeldt staan in Appendix I t/m III van CITES, te zullen
voldoen aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale regelgeving gerelateerd aan
CITES.
2. Geen grondstof te kopen afkomstig uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van kracht
is voor export/import;
3. Geen conflicthout te gebruiken;
4. Geen houtige grondstof te kopen voor producten waarvoor het FSC®/PEFC DDS geldt afkomstig van genetisch
gemanipuleerde organismen;
5. Geen houtige grondstof te verwerken in een productgroep waarop het FSC®/PEFC DDS van toepassing is,
afkomstig uit bos dat is omgevormd voor andere vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar
plantages;
6. Aan haar klanten toegang te verlenen tot informatie over geleverde FSC®/PEFC producten met betrekking tot
gebruikte houtsoorten (incl. eventuele wetenschappelijke naam), land van oogst en waar van toepassing subnationale regio en/of oogstconcessie;
7. Geen houtige grondstof te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de
nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn;
8. In overeenstemming met de sociale eisen van PEFC dat:
o werknemers niet worden verhinderd om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen en
om collectief met hun werkgever te onderhandelen;
o geen dwangarbeid wordt toegepast;
o geen gebruik wordt gemaakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd van 15 jaar;
of een leerplichtige leeftijd die hoger is;
o alle werknemers een gelijke behandeling krijgen;
o de arbeidsomstandigheden de veiligheid en gezondheid niet in gevaar brengen.
9. Af te zien van verder gebruik in onze PEFC Chain of Custody van materiaal met significant risico op herkomst
uit controversiële bronnen (PEFC ST 2002:2020, paragraaf 3.7).
10. Dat wanneer wij kunnen weten dat bos- en boomproducten, met inbegrip van materiaal uit bos en bomen
buiten onze PEFC Chain of Custody, uit illegale bronnen komen (controversiële bronnen, 3.7 a), of wanneer
wij daarover gegronde bezwaren hebben ontvangen, deze materialen niet op de markt zullen worden
gebracht tot het bezwaar is opgelost.
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