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Felix Clercx BV:
Handelwijze ten
aanzien van de
EU-Timber Trade
Verordening
(995/2010)
Beste klanten,
Als Europese importeur van houtproducten en leverancier
van veel houthandelaren krijgen we rechtstreeks te maken
met de nieuwe EU Houtverordening en de daarbij behorende
regelgeving.
Hierbij bevestigen wij u dat Felix Clercx BV de EU Houtverordening strikt na zal leven en volgens die regels zal handelen.
Door de verordening 995/2010 wordt de handel met legaal
hout versterkt, en zal daarom niet alleen door ons worden
nageleefd, maar zelfs actief worden bepleit.

Als onderdeel van de EU-Timber Trade regelgeving hebben
we dan ook een zorgvuldigheidsverplichting (due diligence)
en zullen deze overeenkomstig deze verordening naleven:
• Risicoanalyse van het producerende land, de regio en de
leverancier.
• Het inschatten en indelen van deze risico’s:
• Laag risico
• Middelmatig risico
• Hoog risico
Laag risico: de bronnen kunnen zonder meer als legaal
beschouwd worden en zijn dus conform de voorschriften.
Middelmatig risico: komt te vervallen, aangezien geen van onze
bronnen overeenkomstig beoordeeld worden.		
Hoog risico: leveringen uit deze landen hebben een zeer
scherpe en consistente controle nodig. Alleen bronnen die
de Felix Clercx procedure geheel positief doorlopen komen
als leveranciers, die voldoen aan de verordeningscriteria, in
aanmerking voor de verificatie van legaliteit in kwestie.
Procedure voor hoog-risico bronnen:
• Identificatie en documentatie van de exacte houtsoort
inclusief Latijnse benaming.
• Identificatie en documentatie van de exacte regio van
herkomst.
• Op te vragen bij de leverancier:
•
Naam en nummer van bosconcessie.
•
Bewijs/certificaat voor bosconcessie.
•
Opvragen van bestaande legaliteitsbewijzen /
       certificaten, alsmede bewijsstukken hiervan.
•
Opvragen van de door de overheid afgegeven
licenties en bewijzen van uitvoervergunningen.
•
Regelmatige audits/controles in land van herkomst +
locatie productie + bosconcessie.
•
Controles van de gehele goederenstroom en herkennen
van ontwikkelingen in de resultaten van opeenvolgende
audits.
Als uw partner voor legaal hout, kunnen wij u garanderen dat
dit proces duurzaam nageleefd zal worden zoals het volgens
de EU-regelgeving betaamt. Voor eventuele vragen zijn we
ten allen tijde te bereiken.

