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VERSIE 1 .0: LEGALITEIT EN TRACEERBAARHEID   
 
 
 
Legaliteit 

Felix Distribution is vóór een algeheel Europees importverbod voor hout of houtproducten waarvan 
de legaliteit in de toeleveringsstroom niet is gereduceerd tot een verwaarloosbaar risico. Als 
familiebedrijf voelen wij een sterke milieuverantwoording en streven we naar het aantoonbaar 
legaal inkopen van hout en houtproducten. Trots op de status Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier, committeren wij ons aan het inkopen van materialen en diensten die garanderen 
dat de bosproducten uitsluitend afkomstig zijn uit traceerbare bronnen die bij voorkeur 
gecertificeerd zijn volgens overtuigende certificeringsinitiatieven zoals FSC® en PEFC™.  

Inkoopbeleid 

Gedurende haar lange geschiedenis en uitgebreide ervaring in het inkopen van hout en 
houtproducten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, respectievelijk het Indonesische regenwoud, de 
Congo Bassin en de Amazone, heeft Felix Distribution een efficiënt, effectief en proactief 
inkoopbeleid opgebouwd. Vanuit een streng inkoopbeleid met strikte uitgangspunten zijn wij 
uitstekend in staat om uitsluitend producten op de markt te plaatsten conform de Zorgplicht zoals 
gesteld in de Europese Houtverordening (EUTR)   
 
Toewijding 

Felix Distribution is 100% toegewijd om enkel bosproducten te kopen die zijn geoogst, verwerkt, 
getransporteerd en verhandeld in overeenstemming met de wet- en de regelgeving in het land 
van oorsprong evenals in de gehele toeleveringsketen. Het oogsten van stammen voor hout of 
houtproducten vindt plaats op locaties die onder controle staan van lokale en/of regionale 
autoriteiten. De medewerkers van Felix Distribution nemen alle denkbare maatregelen om te 
voorkomen dat bosproducten afkomstig uit volgende bronnen verschijnen op de Europese markt: 

 
• Landen waaraan sancties zijn opgelegd aan de invoer of uitvoer van hout door de 

VN-Veiligheidsraad of de EU-Raad. 
• Landen of gebieden met gewapende conflicten, waarvoor de opbrengsten uit 

'conflicthout' worden gebruikt om partijen te financieren die betrokken zijn bij 
gewapende conflicten die resulteren in ernstige schendingen van de 
mensenrechten, schendingen van het internationaal humanitair recht of 
schendingen die neerkomen op misdaden onder internationaal recht. 

 
 

SMART 
OUTDOOR 
SOLUTIONS 
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EUTR Statement 

Hout en/of producten waarin hout is verwerkt, dienen in overeenstemming met de richtlijnen van 
de Europese houtverordening (EUTR) op de Europese markt te verschijnen. Deze verordening 
verbiedt het op de markt brengen van producten waarvan de herkomst niet volledig traceerbaar 
en aantoonbaar legaal is. Om inzicht te krijgen en herkomst te garanderen, hanteert Felix 
Distribution een beproefd en door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
gecontroleerd Stelsel van Zorgvuldigheid. Middels dit uitgebreid borgingssysteem, dat is gericht  
op  legaliteitswaarborging,  risicobeoordeling  en  -beperking,  is  het gehele FelixWood assortiment  
onderbouwd legaal en van stamoogst tot eindproduct traceerbaar. 
 
Risicobeoordeling en -beperking 

Gebaseerd op de ervaringen van onze experts is het Felix Distribution Stelsel van Zorgvuldigheid 
een uiterst effectieve tool om een gedetailleerd inzicht in de houtstroom te verkrijgen. Gegevens 
over herkomstbronnen, leveranciers en materialen worden verzameld en geëvalueerd om een 
risicobeoordeling op te stellen waaruit beargumenteerd geconcludeerd kan worden of dat er in 
de keten kansen bestaan op illegale bronnen of praktijken. Mochten er indicatoren zijn die daarop 
wijzen waardoor eventuele risico’s niet als verwaarloosbaar zijn te classificeren, dan nemen onze 
specialisten vergaande en passende risico beperkende maatregelen zodat uitsluitend hout of 
houtproducten met een verwaarloos risico op de (Europese) markt verschijnt.   
 
Verificatie en onderhoud 

Periodiek wordt het Stelsel van Zorgvuldigheid, de interne systemen en de gehanteerde 
procedures geëvalueerd, indien nodig wordt onderhoud uitgevoerd. Ook is het complete Stelsel 
van Zorgvuldigheid volledig inzichtelijk voor externe audits om aan te tonen dat relevante 
procedures zijn geïmplementeerd en worden nageleefd zoals vereist middels de EUTR. 
 
Leveranciersverklaring 

Om de toewijding van onze handelspartners te borgen, kunnen zij uitsluitend toegelaten worden 
tot de Felix Distribution toeleveringsketen met ondertekening van een leveranciersverklaring. 
Hiermee verlenen zij onverminderd hun medewerking en tonen ze hun inzet om volledige 
transparantie te geven over de herkomst en traceerbaarheid van het hout of de houtproducten 
welke zij ons leveren. 

Ontvangst- en documentcontrole 

Volgens de EUTR bestaan er twee rechtsvormen om hout of houtproducten op de Europese markt 
te plaatsen; marktdeelnemer en handelaar. Afhankelijk van de houtstroom bekleden we één van 
beide posities en wordt er invulling gegeven aan te volgen operationele handelingen. Na volledige 
controle en verificatie van de vereiste documenten, ontvangen onze handelspartners of agenten 
een goedkeuring voor transport.  
 
Onderstaande definitie om oogst, transport en handel te controleren als marktdeelnemer.  
(In hoedanigheid heeft de leverancier zijn medewerking verklaart met een ondertekende leveranciersverklaring.) 
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1. Legaal recht op oogst 

1.1 Landeigendoms- en beheerrechten 
1.2 Concessie licenties 
1.3 Beheer - en oogst planning 
1.4 Relevante kapvergunningen 

 
2. Belastingen en betalingen 

2.1 Betaling van belasting, royalty’s en het kapvergunning honorarium 
2.2 Belastingen toegevoegde waarden en andere verkoop belastingen 
2.3 Inkomsten- en winstbelastingen 

 
3. Houtoogst activiteiten 

3.1 Houtoogst voorschriften 
3.2 Beschermde gebieden en soorten 
3.3 Milieutechnische vereisten 
3.4 Gezondheid en veiligheid 
3.5 Legale dienstbetrekkingen 

 
4. Derde partijen rechten 

4.1 Gebruikelijke rechten 
4.2 Vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC) 
4.3 Vergaande rechten inheemse en traditionele bevolking 

 
5. Handel en transport 

5.1 (Latijnse) classificatie van houtsoorten, hoeveelheden en kwaliteiten 
5.2 Handel en transport 
5.3 Offshore handel en verrekenprijzen 
5.4 Douane reguleringen 
5.5 CITES 

 
Onderstaande definitie om oogst, transport en handel te controleren als handelaar.  
(In dit geval heeft de agent verklaard gestalte te geven aan, te handelen naar of te waken over de EUTR-Zorgplicht) 

 
1. Verantwoordelijkheden  

1.1 Uiting geven aan de Felix Distribution beleidsverklaring. 
1.2 Het spreken van de landseigen (NL) én de lokale taal.  
1.3 Volledige medewerking te verlenen bij eventuele externe controles. 
1.4 Officiële documenten controleren en verifiëren om corruptie en sancties uit te sluiten.  
1.5 Foto’s/bezoekverslagen overleggen inzake oogst, bewerkings- en transport voortgang. 
1.6 Met regelmaat updates geven over in uitvoering zijnde opdrachten en/of transporten. 
 

Continue verbetering 

Felix Distribution verbindt zich het niveau van duurzaam inkopen continu te verbeteren door: 
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• Bij voorkeur hout en houtproducten onder geloofwaardige certificeringsinitiatieven in te 
kopen om inkoop uit niet-duurzame bronnen te ontmoedigen. Daar waar mogelijk de 
gehanteerde beoordelingssystemen uit te breiden om traceerbaarheid te optimaliseren 
en duurzaamheid te garanderen. Productinnovaties door te voeren indien verbeteringen 
het bos ten goede komen.  

 
Communicatie 

Felix Distribution is transparant over haar legaliteits-, duurzaamheids- en traceerbaarheidsbeleid. 
Deze statements zijn publiekelijk beschikbaar en worden gecommuniceerd met leveranciers en 
geïnteresseerde partijen zoals Ngo’s, denktanks, onderzoekbureaus en monitoringsprogramma’s. 
Onze leveranciers en agenten hebben zich verbonden tot: 

• Het tonen van respect voor uitvoering en naleving van (inter)nationale wet en regelgeving. 
• Het tonen van respect voor de waardigheid van iedere mens inclusief zijn of haar rechten 

zoals vastgelegd in de Universele Rechten van de Mens (UVRM). 
• Het actief voorkomen en uitsluiten van een handelswijze welke negatieve gevolgen kunnen 

hebben voor de flora en fauna of menselijke samenleving. 
 
Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) 

FLEGT is een Europees initiatief dat tot doel heeft illegale houtkap te verminderen door duurzaam 
en legaal bosbeheer te versterken en de handel in legaal geproduceerd hout te bevorderen met 
de focus op een vrijwillig partnerschapsovereenkomst (VPA) 100% van het Indonesische FelixWood 
assortiment wordt geïmporteerd onder de FLEGT-licentie.  
 
Société Générale de Surveillance (SGS S.A.) 

Felix Distribution wordt jaarlijks geauditeerd door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, 
controle, analyse en certificering; zij zijn aanwezig in het land van oorsprong en het land van 
handel. Daardoor hebben zij de gehele keten in beeld. Tijdens deze audits worden alle transacties 
gecontroleerd waarmee eventuele tekortkomingen in de gehele handelsketen uitgesloten zijn. 
Deze audits worden afgesloten met een certificaat.  
 


