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Decospan heeft een bindende overeenkomst met zijn klanten en de houtmarkt waarbij wij 
alleen houtproducten kopen en verkopen die de anderen en het milieu niet schaden.  Om aan 
deze verbintenis te voldoen, houden we 10 principes aan.  We vragen onze leveranciers om deze 
te onderschrijven, hieronder geven we u een overzicht van ons engagement in deze verbintenis.

Pure wood charter 2021-2022

 1.  Onze leveranciers verbinden er zich toe dat hun hout niet afkomstig is van controversiële of illegale  
  bronnen. De handel in hout is in overeenstemming met de nationale en/of internationale wetgeving  
  met betrekking tot bosbeheersmaatregelen en –exploitatie.

 2. Decospan en zijn leveranciers verbinden zich ertoe te handelen in overeenstemming met de nationale  
  arbeidsvoorwaarden en met respect voor de traditionele rechten en mensenrechten.

 3. Onze leveranciers verbinden zich ertoe geen hout op de markt te plaatsen uit gebieden met hoge  
  natuur- en/of cultuurwaarde waar het duurzaam bosbeheer bedreigd is.  Alsook kan er geen hout  
  aangekocht worden uit bossen die omgevormd zijn naar plantages of ander landgebruik.

 4. Decospan verzoekt zijn leveranciers geen hout te gebruiken die afkomstig is van genetische  
  gemodificeerde bossen.

 5. Handel in bedreigde en beschermde houtsoorten gebeurt in overeenkomst met de  internationale  
  CITES regelgeving.

 6. Decospan doet alles wat in zijn mogelijkheden ligt om enkel hout op de markt te brengen van legale  
  herkomst. Hiertoe wordt de Europese Houtverordening (European Union Timber Regulation 995/2010)  
  nauwgezet opgevolgd en gerespecteerd. Houtproducten die Decospan uitlevert zijn bijgevolg conform  
  EUTR.

 7. Decospan zal, op aanvraag van de klant, informatie over het geleverde hout meedelen, met  
  inbegrip van de wetenschappelijke naam van de houtsoort en het land van herkomst. Indien de klant  
  aanvullende informatie of acties nodig heeft in het kader van hun DDS, zal Decospan hieraan tegemoet  
  komen, met uitzondering van het ter beschikking stellen van vertrouwelijk leveranciersinformatie.

 8. Bij een levering van hout met een verhoogd risico,  
  a.  zal Decospan al het mogelijke doen om de herkomst en het afgelegde traject ervan te achterhalen.  
   Documenten ter staving zullen opgevraagd worden teneinde het risico zo veel mogelijk te beperken. 
  b. kan Decospan een audit laten uitvoeren bij de leverancier, zo ook bij de voorgaande  leveranciers in de  
   handelsketting.

 9. Decospan verklaart niet deel te nemen aan de volgende illegale activiteiten; 
  a.  verhandelen van hout afkomstig uit landen met een exportverbod of afkomstig uit conflictgebieden. 
  b.  nalaten van betalen van taksen of vergoedingen met betrekking tot het kappen, transporteren of  
   verhandelen van hout. 
  c. onjuiste rapportering in verband met houtsoort, identificatie, volume en waarden het verhandelde  
   hout. 
  d. niet-naleven van de wetgeving van het land van herkomst met betrekking tot handel en douane.

10.  Decospan verbindt zich ertoe zich te houden aan de ILO Core Conventions, vastgelegd in  
  de ‘ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998’.


