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Felix Distribution Beleidsverklaring (EUTR-03)

Version 5 oktober 2021

SMART
OUTDOOR
SOLUTIONS

Versie 2.0: Verantwoord inkopen volgens de richtlijnen van de EUTR

Verplichting van het Management
Felix Distribution committeert zich aan het inkopen van producten en diensten die garanderen dat
goederen afkomstig zijn van legale en goed beheerde bossen gecertificeerd volgens
overtuigende certificering standaarden en/of afkomstig zijn uit herbruikbaar en/of gerecycleerd
materiaal. Als hoeksteen van deze verplichting hanteren wij een Verantwoord Inkoop Programma
waarmee wij het vermarkten van legaal verkregen en milieu verantwoord hout en/of
houtproducten bevorderen.
Legaliteit
Wij committeren ons aan het inkopen van uitsluitend hout en/of houtproducten welke zijn
verkregen, verwerkt, vervoerd en verhandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
in het land waar de bomen oorspronkelijk zijn geoogst, alsmede in de gehele toeleveringsketen.
Met toepasselijke wetgeving refereren wij naar de volgende types wetgeving toepasselijk op de
oogst en handel in hout en/of houtproducten. Deze definitie heeft tot doel om te voldoen aan
internationale vereisten zoals welke zijn toegepast in de EU Houtverordening, de US Lacey Act en
de Australian Illegal Logging Prohibition Act:
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
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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
In aanvulling op de toepasselijke wetgeving committeren wij ons aan het nemen van alle
zorgvuldigheden en eventuele maatregelen om te vermijden dat hout en/of houtproducten van
de volgende herkomsten en categorieën de Europese markt benaderen:
-

Landen met opgelegde sancties op het gebied van hout import en export door de VN
Veiligheidsraad of de EU Raad.

-

Landen of gebieden waar zich gewapende conflicten voordoen, waar ‘conflict hout’ van
toepassing kan zijn. De term conflict hout wordt gebruikt om de oogst of handel in
bosproducten te omschrijven welke gebruikt wordt om partijen te financieren die betrokken
zijn bij gewapende conflicten, resulterend in serieuze schending van mensenrechten,
overtreding van internationaal humanitair recht of overtredingen resulterend in
criminaliteit onder internationaal recht1.

Toeleveringsketen beheer en informatie en leveranciersselectie
Wij nemen onze verantwoordelijkheden in het verzamelen en evalueren van informatie over het
land van herkomst, over onze leveranciers, over de originaliteit van de aangeboden en relevante
documenten en over de herkomst van het materiaal, zodat wij een effectieve risicobeoordeling en
indexering kunnen toepassen alvorens het hout en/of de houtproducten beschikbaar stellen op
de Europese markt. Zo zal Felix Distribution uitsluitend hout en/of houtproducten betrekken middels
leveranciers die:

1

Alexandra Pardal, Campagne leider, Global Witness. ‘Conflict timber and the EU’s FLEGT programme: the case of Central African
Republic.’ (Presentatie gegeven bij EU FLEGT conferentie, Brussel, 18 maart 2015)
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Volledig akkoord gaan met de door ons opgestelde eisen middels ondertekening van
leveranciersverklaring form 1, form 2, dan wel een leveranciersverklaring opgesteld door
een door de Europees aangewezen monitor organisatie.

-

Volledige transparantie bieden, eventueel bij tussenkomst van een onafhankelijke
auditinstantie, in het door hen gehanteerde Stelsel van Zorgvuldigheid dat is opgesteld
volgens de algemene richtlijnen van de EU Hout verordening.

-

Bij Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse herkomst FSC-conform leveren en/of opereren als
marktdeelnemer waardoor Felix Distribution aangemerkt wordt als handelaar.

-

Bij Indonesische herkomst FLEGT-licentiehouder zijn waardoor Felix Distribution aangemerkt
wordt als exploitant volgens de EUTR-houtverordening.

Risicobeoordeling en beperking
Wij zullen een risicobeoordeling toepassen op alle leveranciers en leveringen van hout en/of
houtproducten om het risico dat de ingekochte goederen of producten afkomstig zijn uit illegale
bron of illegaal zijn verhandeld te evalueren en voorkomen. In het geval risico’s door ons worden
geïdentificeerd die we niet kunnen beoordelen als nihil of verwaarloosbaar, dan nemen wij
gepaste risico beperkende maatregels om elk potentieel risico van het op de Europese markt
brengen van hout en/of houtproducten van discutabele komaf te vermijden.
Monitoring en verificatie
Wij zullen interne systemen en procedures zorgvuldig en constant monitoren. Indien nodig en van
toepassing zal toegang worden verleend voor externe audits, om verificatie mogelijk te maken dat
de relevante systemen zoals vereist met voldoende c.q. vergaande kennis worden toegepast.
Verantwoordelijkheid voor het milieu
Wij committeren ons aan het promoten van verantwoordelijk rentmeesterschap van het milieu en
zijn natuurlijke grondstoffen. Daarnaast committeren wij ons aan het beperken van de invloed op
het milieu veroorzaakt door onze eigen activiteiten of door de activiteiten veroorzaakt door onze
leveranciers om het hout en/of houtproducten in onze opdracht te bekomen, te bewerken, te
vervoeren en te verhandelen.
Certificering
Wij committeren ons aan het met voorkeur daar waar mogelijk inkopen van hout en/of
houtproducten gecertificeerd volgens een internationaal erkende standaard voor verantwoord
bosbeheer om optimaal te garanderen dat het materiaal voortkomt uit goed beheerde bossen.
Continue verbetering
Wij committeren ons aan het continue verbeteren van het duurzaamheidsniveau van onze inkoop
door de voorkeur te geven aan certificering- en verificatie standaarden van de laatste orde en
vereisten en door het vermijden van inkoop uit onbekende of discutabele niet duurzame bronnen.
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Maatschappelijke verantwoording
Wij committeren ons aan het zorgvuldig vermijden van betrokkenheid bij en het profiteren c.q.
uitbuiten van controversiële handelspraktijken, zoals, maar niet gelimiteerd door:
-

Iedere vorm van dwangarbeid, inclusief horige arbeid, dwangarbeid van gevangenen,
slavernij, onderworpenheid, of mensenhandel.

-

Het gebruik van kinderarbeid. De minimumleeftijd voor arbeid zal niet lager zijn dan de
leeftijd voor het afronden van verplichte scholing en zal nooit lager zijn dan 15 jaar.

-

Discriminatie op basis van ras, kleur, sekse, taal, religie, politieke of andere mening, kaste,
nationale of sociale afkomst, bezit, geboorte, vakbond lidmaatschap, seksuele oriëntatie,
gezondheidsstatus, familie verantwoordelijkheden, leeftijd en invaliditeit of andere
onderscheidende individuele kenmerken.

-

Onveilige of ongezonde werkomgevingen met een verhoogd risico op brand, belastend
aanhoudend lawaai, verhoogd risico op ongelukken en/of onzorgvuldige opslag van giftige
substanties of scherpe, levensbedreigende goederen c.q. gereedschappen.

-

Adequate gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en hulpverlenende procedures dienen
ten aller tijden ter inzage te zijn. Vluchtplannen dienen openbaar te zijn tentoongespreid en
hulpdiensten dienen ten aller tijde aanwezig en bereikbaar te zijn binnen alle bedrijven
binnen onze toeleveringsketens ter bescherming van de medewerkers.

Wanneer wij registreren dat één of meerdere van bovenstaande punten van toepassing zijn op
onze organisatie of op een van onze leveranciers, dan committeren wij ons aan het nemen van
relevante stappen om deze tekortkomingen per direct of van toepassing binnen afzienbare tijd,
maar ten aller tijden efficiënt, adequaat en duurzaam op te lossen.
Herbeoordeling en aanpassing van dit beleid
Wij dragen er zorg voor dat deze beleidsverklaring, inclusief alle behorende EUTR-documenten,
periodiek worden her-beoordeeld en naar de laatste wetgeving worden aangepast.
Communicatie en belanghebbenden
Deze beleidsverklaring zal openbaar worden gepubliceerd en zal worden gecommuniceerd met
leveranciers en overige geïnteresseerde partijen.

Getekend:

Helmond: 5 oktober 2021
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Verplichting van het Management
Middels ondertekening van de Self declaration, welke onderdeel uitmaakt van de FSC®-POL-01-004
standaard, heeft Felix Distribution zich gecommitteerd aan het inkopen van producten en diensten
die garanderen dat goederen afkomstig zijn van legale en goed beheerde bossen gecertificeerd
volgens overtuigende certificering standaarden en/of afkomstig zijn uit herbruikbaar en/of
gerecycleerd materiaal. Als hoeksteen van deze verplichting hanteren wij een Verantwoord Inkoop
Programma waarmee wij het vermarkten van legaal verkregen en milieu verantwoord hout en/of
houtproducten bevorderen.

Tevens committeren wij ons aan
-

het voldoen aan de FSC® waarden zoals deze zijn omschreven in de “Policy for the
Association of Organisations” (FSC-POL-01-004, juli 2009)

-

bij aankoop van grondstof, afkomstig van soorten, die vermeld staan in Appendix I t/m III
van CITES, te voldoen aan de van toepassing zijnde internationale, Europese en nationale
regelgeving gerelateerd aan CITES;

-

geen grondstof te kopen uit bos(sen) dat afkomstig is uit landen waarop een UN of
relevante EU of nationale sanctie, gerelateerd aan export/import van grondstof uit bos, van
kracht is;

-

geen conflicthout te gebruiken;

-

geen houtige grondstof te kopen afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen;

-

geen houtige grondstof te verwerken dat afkomstig is uit bos(sen) dat is omgevormd naar
ander vegetatietypen, waaronder o.a. omvorming van primair bos naar plantages;

-

bij het ontvangen van substantieel commentaar en/of klachten over nakoming van
legaliteit en andere criteria genoemd bij controversiële bronnen, te stoppen met de inkoop
van het betreffende materiaal;

-

haar medewerkers heeft opgeleid/geïnstrueerd te handelen naar de geldende EUTR en
FSC® standaarden welke zijn vertaald naar interne procedures en instructies;

-

het voortdurend streven naar en het creëren van een sociale, veilige en gezonde
werkomgeving voor haar medewerkers en te voldoen aan de geldende wet en regelgeving;

-

het beschikbaar stellen van de benodigde middelen om de FSC® Chain of Custody effectief
te beheersen.
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De FSC® Chain of Custody is bij Felix Clercx handelsonderneming B.V. gecertificeerd conform:
-

FSC® -STD 40-004 V3-1 EN / NL CoC (hoofdnorm)

-

FSC®-STD 40.004a V2-0 (product classificatie)

-

FSC®–STD-50-001 V2-2 (logogebruik)

Herbeoordeling en aanpassing van dit beleid
Wij dragen er zorg voor dat deze beleidsverklaring, inclusief alle behorende FSC-documenten,
periodiek worden her-beoordeeld en naar de laatste wetgeving worden aangepast.
Communicatie en belanghebbenden
Deze beleidsverklaring zal openbaar worden gepubliceerd en zal worden gecommuniceerd met
leveranciers en overige geïnteresseerde partijen.

Getekend:

Helmond: 5 oktober 2021
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Versie 2.0: Verantwoord inkopen volgens de richtlijnen van PEFC
Verplichting van het Management
Felix Distribution committeert zich aan het inkopen van producten en diensten die garanderen dat
goederen afkomstig zijn van legale en goed beheerde bossen gecertificeerd volgens
overtuigende certificering standaarden en/of afkomstig zijn uit herbruikbaar en/of gerecycleerd
materiaal. Als hoeksteen van deze verplichting hanteren wij een Verantwoord Inkoop Programma
waarmee wij het vermarkten van legaal verkregen en milieu verantwoord hout en/of
houtproducten bevorderen.
Overwegende dat:
-

de bossen op onze aarde van onschatbare waarde zijn: 80% van alle dier- en
plantensoorten is afhankelijk van het bos. Bos biedt onderdak en werk aan vele honderden
miljoen mensen, beschermt ons tegen de gevaren van erosie en overstromingen en de
bomen die er groeien leggen tijdens hun groei CO2 vast. Het bos geeft ons daarmee ook
een milieuvriendelijke, onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof: hout; mits afkomstig uit
duurzaam beheerde bossen;

-

bossen wereldwijd onder druk staan door ontbossing en slecht beheer, is het belangrijk dat
bossen ‘duurzaam’ worden beheerd. Door een balans in de ecologische, sociale en
economische functies kan het bos voor volgende generaties wel behouden blijven en de
vele functies voor mens en dier blijven vervullen;

-

momenteel nog geen 10% van de bossen aantoonbaar duurzaam wordt beheerd, is er een
dringende noodzaak om certificering van goed bosbeheer uit te breiden. Een brede
acceptatie van verschillende, internationaal erkende, systemen voor certificering van
bosbeheer levert de grootste bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van duurzaam
bosbeheer;

-

Felix Distribution als gebruiker van papier- en houtproducten een verantwoordelijkheid
heeft om te zorgen dat dit gebruik niet ten koste gaat van het bos en toekomstige
generaties en zich daarom wil inspannen om het duurzaam beheren van bossen te
bevorderen. Door te vragen naar producten uit duurzaam beheerd bos willen wij een
stimulans geven aan de verbetering van het bosbeheer en niet-duurzame vormen van
beheer ontmoedigen.
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Besluiten wij:
-

Voorkeur te geven aan gecertificeerde leveranciers die aantoonbaar producten uit
duurzaam beheerd bos kunnen leveren. Wij vinden het belangrijk dat deze herkomst wordt
aangetoond door middel van geloofwaardige, onafhankelijke Chain of Custodycertificering op basis van overeengekomen internationale eisen en normen. In dit kader
erkennen wij PEFC, FSC® en keurmerken op basis van gelijkwaardige principes als bewijs
voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.

Herbeoordeling en aanpassing van dit beleid
Wij dragen er zorg voor dat deze beleidsverklaring, inclusief alle behorende EUTR-documenten,
periodiek worden her-beoordeeld en naar de laatste wetgeving worden aangepast.
Communicatie en belanghebbenden
Deze beleidsverklaring zal openbaar worden gepubliceerd en zal worden gecommuniceerd met
leveranciers en overige geïnteresseerde partijen.

Getekend:

Helmond: 5 oktober 2021
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Commitment
Hierbij verklaren wij ons te committeren aan het in stand houden van de FSC® Chain of Custody
en zullen wij ons houden aan de eisen die FSC® stelt ten aanzien van de handelsketen en de
fundamentele arbeidsvoorwaarden in wisselwerking met de nationaal geldende wet- en
regelgeving. Dit houdt ook in dat wij, in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en
veiligheidseisen van de FSC® Chain of Custody standaard:

➢

werknemers niet verhinderen om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen
en om collectief met hun werkgever te onderhandelen;

➢

geen dwangarbeid toepassen;

➢

geen gebruik maken van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd;

➢

alle werknemers een gelijke behandeling bieden, onder meer op het gebied van: werving,
promotie, werkverdeling en ontslag;

➢

gezonde en veilige arbeidsomstandigheden bieden met inbegrip van documentatie en
rapportage daarover.

Getekend:

Helmond: 5 oktober 2021
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Commitment
Hierbij verklaren wij ons te committeren aan het in stand houden van de PEFC Chain of Custody
en zullen wij ons houden aan de eisen die PEFC stelt ten aanzien van de handelsketen en de
fundamentele arbeidsvoorwaarden in wisselwerking met de nationaal geldende wet- en
regelgeving. Dit houdt ook in dat wij, in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en
veiligheidseisen van de PEFC Chain of Custody standaard:

➢

werknemers niet verhinderen om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen
en om collectief met hun werkgever te onderhandelen;

➢

geen dwangarbeid toepast;

➢

geen gebruik maakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd;

➢

alle werknemers een gelijke behandeling bieden, onder meer op het gebied van: werving,
promotie, werkverdeling en ontslag;

➢

gezonde en veilige arbeidsomstandigheden bieden met inbegrip van documentatie en
rapportage daarover.

Getekend:

Helmond: 5 oktober 2021
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