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VERSIE 1 .0: DUURZAAMHEID   
 
Certificering en initiatieven 

Felix Distribution is toegewijd aan het inkopen van hout en houtproducten die zijn gecertificeerd 
volgens nationaal en internationaal erkende normen voor verantwoord bosbeheer, dit om te 
garanderen dat de bosproducten enkel geoogst worden onder duurzame bosbeheerplannen, 
plannen die (tropische) bossen behouden, inheemse bewoners en voorkomende dieren 
beschermen en landomvorming voorkomen. Conform diverse certificeringsinitiatieven geloofd 
Felix Distribution in het toekennen van economische waarde aan het hout. Uitsluitend door een 
eerlijke vergoeding voor bosproducten te genereren ontstaat er op de plaats van herkomst een 
intrinsieke motivatie om de bossen te beschermen en veilig te stellen voor de volgende generatie. 
Felix Distribution streeft naar een wereld waarin menselijke keuzes een gunstig effect hebben op 
duurzame ontwikkelingen. Met deelname aan diverse certificeringsinitiatieven bevorderd en 
promoot Felix Distribution het gebruik van duurzaam (tropisch) hardhout waarmee ontbossing 
wordt ontmoedigd, de opwarming van de aarde wordt gereduceerd en wereldwijd de flora en 
fauna wordt behouden. 

Ongeveer 30% van de aarde wordt bedekt door bossen. 4 miljard hectare bomen die de lucht 
zuiveren, zuurstof produceren, bodemerosie voorkomen en waterkwaliteit verbeteren. Mits 
duurzaam beheerd, vormen bossen een onuitputtelijke bron voor grondstoffen die met weinig 
energie kunnen worden gevormd naar producten die eventueel na lange toepassing ook nog 
kunnen worden hergebruikt of ingezet voor groene energie. Door niet meer bomen te kappen als 
er van nature bijgroeien, blijft de biodiversiteit in stand en de ecologische functie van het bos als 
leefomgeving van planten en dieren behouden. In 2020 is ongeveer 4 miljoen hectare 
gecertificeerd onder duurzaamheidsinitiatieven zoals FSC® en PEFC™. Het overgrote deel van het 
FelixWood assortiment valt onder één van beide internationale keurmerken, het andere deel onder 
nationale duurzaamheidskeurmerken zoals o.a. SVLK/FLEGT OLB en TLV.  

 
Forest Stewardship Counsel (FSC®) 

FSC® is wereldwijd in 81 landen vertegenwoordigd, in Europa onder anderen door Felix Distribution. 
Hiervoor promoot Felix Distribution een verantwoord bosbeleid en distantieert en onthoudt zich van 
onaanvaardbare bospraktijken en handelt naar de FSC® principes en criteria welke deels zijn 
gebaseerd óp en bijdragen áán 14 van de 17 SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde 
Naties. FSC® staat voor een evenwichtige balans tussen sociale-, economische- en 
milieubelangen. Door een exclusieve Chain of Custody (CoC) brengt Felix Distribution haar 
complete handelsketen in kaart. De FelixWood producten die onder dit certificaat vallen herkent u 
aan onderstaand logo waarmee de duurzame herkomst identificeer- en traceerbaar is. 
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Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC™) 

PEFC™ is een wereldwijde samenwerking van nationale organisaties die duurzaam bosbeheer 
bevorderen, één van die aangesloten organisaties is Felix Distribution. People, Planet & Profit zijn de 
uitgangspunten van dit internationale boscertificeringssysteem dat zich baseert op wederzijdse 
erkenning van keurmerken en, onafhankelijk geauditeerde, nationale en regionale 
boscertificeringsystemen met een focus op lokale prioriteiten. De FelixWood producten die onder 
dit certificaat vallen herkent u aan onderstaande logo waarmee de duurzame herkomst 
identificeer- en traceerbaar is.     

 
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. 100% 
van het Indonesische FelixWood assortiment wordt door Felix Distribution FLEGT-proof 
geïmporteerd. Naar verwachting wordt binnen afzienbare tijd FLEGT ook de standaard voor de 
Republiek Congo, dan is ook het FelixWood assortiment uit Congo-Brazzaville 100% FLEGT-proof.    
 
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. Tijdens deze audits worden de gehele FSC® en PEFC™ in- en 
verkooptrajecten gecontroleerd om eventuele tekortkomingen in de gehele handelsketen (van 
boom tot balk) uit te sluiten. Deze audits worden afgesloten met een certificaat.  


