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Naast het produceren van ruw gezaagde
speciﬁcaties ligt de nadruk op de productie van
geschaafde en geproﬁleerde producten.

FLEGT / EUTR
DUE DILIGENCE
SYSTEM

Remerink Group heeft zich ertoe verbonden
en opgenomen in zijn inkoopbeleid om alle
hout dat afkomstig is van controversiële
praktijken of verband houdt met illegale
activiteiten uit zijn inkoopkanaal te weren.
Uitgangspunt is de toepassing van een
Due Diligence Systeem (DDS) op het gehele
inkoopkanaal.
Deze methode is in overeenstemming met de
waarden en de ethiek van het bedrijf. Dit systeem
berust op een diepgaande kennis van het gehele
inkoopkanaal, in bijzonder de sociale en met het
milieu verband houdende verrichtingen van de
boseigenaren en productiepartners.
Alle houtleveringen van Remerink Group zijn
derhalve voorzien van een FLEGT of een CITES*
vergunning, een certificaat voor duurzaam of
legaal bosbeleid (verenigbaar met EUTR) of een
volledige analyse van de risico’s gebaseerd op
uitgebreide evaluatiecriteria.
Om de risico’s, die verbonden zijn aan de
naleving van de eisen van zijn inkoopbeleid,
te beheren, heeft Remerink Group een
Due Diligence Systeem geïmplementeerd,
bestaande uit:
•

•

•

•

Technische
ondersteuning
aan
de
leveranciers voor het invoeren en toepassen
van maatregelen voor de vermindering van
risico’s (advies in bosbeleid, implementatie
en certificering van de chain of custody).
Registratie en archivering van de
documenten om de naleving van deze
verplichtingen te garanderen.
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Deze
criteria
zijn
voorafgaand
aan
de
evaluaties
ontwikkeld
door
bosbouwdeskundigen
en
houtproductie-experts uit de betrokken
voorzieningsgebieden.

Rechtmatigheid van de onderneming
Wettige vestiging, betaling van
belastingen en belastingaangiftes,
wetshandhavingmechanismen, enz.

Rechtmatigheid van de
eigendomsrechten op het bos

Douala

Verkrijgen van exploitatievergunningen,
duurzaam bosbeheer, oplossen van de
conﬂicten betreffende de grenzen, enz.

Exploitatie van het bos

Herkomst van de producten van
Remerink Group
Het hout aangeboden door Remerink Group is
voornamelijk afkomstig van het Kongobekken
en in het bijzonder uit Gabon.
De bosbouw wetgeving van Gabon is
professioneel, nauwkeurig, modern en vereist
een strikt duurzaam beheer van de bossen.
Zij omvatten relevante technische normen en
eisen die betrekking hebben op de bosbouw, het
stimuleren van houtverwerking ter plaatse, de
rechten en het respect van de werknemers en
de locale bevolking, de handhaving van de ﬂora
& fauna en de natuurbescherming.
Voor Remerink Group moet elke houtaankoop
gericht zijn op de waarborging van de
traceerbaarheid van het hout van de bron in het
bos tot aan het eindproduct en de bevordering
van een verantwoorde bosbouw certificering.

Due diligence

Een regelmatige analyse en een permanent
toezicht op de risico’s van het gehele
inkoopkanaal.
Audits (2x per jaar) ter plaatse van
zijn
leveranciers,
uitgevoerd
door
bosbouwkundige
en
houtproductie
deskundigen van de betrokken landen. Aan
de hand van evaluatiecriteria gebaseerd op
lokale wetgeving die van toepassing zijn op
bosexploitatie en houtverwerking.

Certification forestière, traçabilité du bois, légalité
Avec la collaboration de :

Avec la collaborati
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Verantwoordelijke houtinkoop
conform de eisen van de
European Union Timber
Regulation (EUTR)
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De criteria die door Remerink Group voor
de evaluatie van zijn leveranciers worden
gebruikt, zijn gebaseerd op de regels die
van toepassing zijn op de activiteiten van
bosexploitatie en houtverwerking, met
name de internationale conventies, de
lokale bos-, arbeids-, en de milieuwet,
alsook hun uitvoeringsbesluiten.

Risicoanalyse

Libreville

Prestaties van de partners van
Remerink Group

Beheer van afvalstoffen, respect voor het
milieu, nabijheid van de nationale parken,
enz.

Rechten van de arbeiders

Vrijheid van organisatie en van vereniging,
recht op werk, gezondheid en veiligheid,
enz.

Rechten van de plaatselijke
bevolking

Internationale overeenkomsten die met
name betrekking hebben op de autochtone
bevolking, het gewoonte recht, enz.

Verantwoord inkoopbeleid
Procedure voor houtinkoop
Controleprocedures op houtinkopen

Vermindering van risico’s

Ondersteuning bij de uitvoering van corrigerende maatregelen
Technische bijstand

Traceerbaarheid & Controle

Traceerbaarheid van het hout
Registratie en archivering van inkoop- en verkoopdocumenten
Bewaking van het totale inkoopproces
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Milieu

Het
bosbouwbeleid
van
de
partners
van Remerink Group is gebaseerd op
wetenschappelijke en technische studies
op het gebied van bosbouw, het milieu en
biodiversiteit alsmede op sociaal economische
studies. Inventarisatie van meerdere bronnen,
de exploitatie en materieel (rotatie, minimale
kapdiameter, herstel en bescherming van
de fauna, bosgebruik, beperkt effect van de
houtkap) afstemmen op de karakteristiek van
het bos, inventarisatie van traditionele rechten
en gebruiken, de behoeften van de arbeiders en
de identificatie van belangrijke bufferzones.

Vastlegging van uitgebreide criteria
Evaluaties ter plaatse in het bos en bij de productie
Identiﬁcatie van de risico’s

Naleving van de grenzen en normen van
beleid, low impact exploitatie, vergunningen
en licenties, markering van de stammen,
uitbesteding, enz.

* De Overeenkomst
inzake de
internationale handel
in bedreigde in het
wild levende dier- en
plantensoorten die
met uitsterven worden
bedreigd, genaamd CITES,
of Washington Convention,
moet ervoor zorgen dat de
internationale handel van soorten
die worden omschreven in zijn
bijlagen, alsmede delen en producten
die daarvan zijn afgeleid, niet
schadelijk is voor het behoud van de
biodiversiteit en berust op een duurzaam
gebruik van die wilde soorten.

Bescherming tegen illegale
activiteiten

Bestrijding van stroperij, toezicht op illegale
houtkap, enz.

Rechtmatigheid en traceerbaarheid
van industriële bedrijven

Wettige vestiging, vergunningen, herkomst
van voorraden, procedures en materialen,
traceerbaarheid, enz.

Op de markt brengen

Douaneformaliteiten, documenten voor
traceerbaarheid, enz.

