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Houthandel Lambert van den Bosch B.V. – Beleidsverklaring 
Verantwoorde Inkoop 

Verplichting van het Management 
Houthandel Lambert van den Bosch B.V. committeert zich aan het inkopen van producten en services die 
garanderen dat materialen afkomstig zijn van legale en goed beheerde bossen die zoveel als mogelijk zijn 
gecertificeerd volgens overtuigende certificering standaarden en/of afkomstig zijn uit post-consumer 
gerecycleerd materiaal. Als hoeksteen van deze verplichting streven wij een Verantwoord Inkoop Programma 
na om het gebruik en vermarkten van legale en milieu verantwoorde bosproducten te bevorderen. 

Legaliteit 
Wij committeren ons aan het inkopen van enkel hout (-producten) die zijn geproduceerd, verwerkt en 
verhandeld in overeenstemming met 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 van bosproducten. 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 Land eigendoms- en beheerrechten 
1.2 Concessie licenties 
1.3 Beheer en oogst planning 
1.4 Kapvergunningen 

 
2. Belastingen en betalingen 
2.1 Betaling van belasting, royalties en 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 Rechten inheemse en traditionele bevolking 
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5. Handel en transport 
5.1 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 hierop committeren wij ons aan het nemen van alle maatregelen in het vermijden van hout (-
producten) van de volgende herkomsten: 
 

• 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 
Wij dragen zorg voor het verzamelen en evalueren van informatie over leveranciers en herkomsten van 
materiaal, zodat effectieve risico beoordeling kan worden uitgevoerd. 
 
Risico beoordeling en beperking 
Wij zullen een risico beoordeling van alle leveranciers en leveringen van hout uitvoeren om het risico dat het 
ingekochte materiaal of producten stammen uit illegale bron of illegaal zijn verhandeld te evalueren. In het 
geval dat risico’s zijn geïdentificeerd en niet kunnen worden beoordeeld als verwaarloosbaar, dan nemen wij 
gepaste risico beperkende acties om elk potentieel risico te vermijden. 
 
Monitoring en verificatie 
Wij zullen toegepaste monitoring op interne systemen en procedures uitvoeren. Indien nodig en van 
toepassing zal toegang worden verleend voor externe audits, om verificatie mogelijk te maken dat de 
relevante systemen zoals vereist worden toegepast. 

Verantwoordelijkheid voor het milieu 
Wij committeren ons aan het promoten van verantwoordelijk rentmeesterschap van het milieu en zijn 
natuurlijke grondstoffen. Wij committeren ons aan het beperken van de invloed op het milieu veroorzaakt 
door onze eigen activiteiten of de activiteiten veroorzaakt door onze leveranciers of sub-leveranciers. 
 
Certificering 
Wij committeren ons aan het inkopen van houtproducten die zijn gecertificeerd volgens een internationaal 
erkende standaard voor verantwoord bosbeheer, waar mogelijk, om te garanderen dat het materiaal 
voortkomt uit goed beheerde bossen. 
 
  

                                       
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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Continue verbetering 
Wij committeren ons aan het continue verbeteren van het duurzaamheidsniveau van onze inkoop door de 
voorkeur te geven aan strengere en meer geloofwaardige certificering- en verificatie standaarden en 
inkoopvereisten en door het vermijden van inkoop uit onbekende of niet duurzame bronnen. 

Maatschappelijke verantwoording 
Wij committeren ons aan het vermijden van betrokkenheid met of het profiteren van controversiële 
handelspraktijken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: 
 

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

• Het gebruik van kinderarbeid. De minimum leeftijd voor arbeid zal niet lager zijn dan de leeftijd voor 
het afronden van verplichte scholing (leerplicht) 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 kenmerken. 

• Onveilige of ongezonde werkomgevingen, inclusief, maar niet beperkt tot, risico van brand, lawaai, 
ongelukken en giftige substanties. Adequate gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en procedures 
moeten zijn opgesteld en worden opgevolgd door alle bedrijven binnen onze toeleveringsketens. 

 

Wanneer wij vernemen dat een of meerdere van bovenstaande punten van toepassing zijn op onze 
organisatie of onze leveranciers, dan committeren wij ons aan het nemen van relevante stappen om deze 
tekortkomingen op te lossen. 

Herbeoordeling en aanpassing van dit beleid 
Wij dragen er zorg voor dat deze beleidsverklaring, inclusief bijbehorende documenten, periodiek worden 
herbeoordeeld en toepasselijk worden aangepast. 

Communicatie en belanghebbenden 
Deze beleidsverklaring zal openbaar worden gepubliceerd en zal worden gecommuniceerd met leveranciers 
en geïnteresseerde partijen. 

 

Getekend door:
 

Dhr. N. van den Bosch, Directeur 

Datum: 15 november 2017 


