
Als toonaangevende fabrikant van producten op basis van fineerhout, met 
meerdere vestigingen in Europa, zijn wij van Decospan ons bewust van onze 
verantwoordelijkheid op het vlak van impact op het milieu. Respect voor de 
natuur en op een ecologische manier handel drijven is niet langer een hippe 
trend of een originele manier om als bedrijf uit de hoek te komen; het is voor ons 
een onvoorwaardelijk basisprincipe geworden. Daarom komen wij met al onze 
leveranciers overeen dat we enkel houtproducten aankopen die geen schade 
toebrengen aan het milieu. Deze overeenkomst leggen we concreet vast in dit PURE 
WOOD CHARTER, een wederzijdse verbintenis met 10 concrete afspraken.

Pure wood charter 2013

In dit PURE WOOD CHARTER verbindt Decospan zich tot het volgende:
 1. Van alle aangekochte hout de legaliteit volgens de Europese Houtwetgeving (EUTR) te  
  garanderen. Daarvoor zal Decospan bij elke aankoop de houtsoort bepalen en al het mogelijke  
  doen om de afkomst te traceren en de legaliteit te verifiëren.
 2. Alle leveranciers te verzoeken geen houtproducten te gebruiken uit bossen waar genetisch  
  gemodificeerde bomen werden aangeplant.
 3. Alle regels omtrent gezondheid en veiligheid op het werk na te leven en hetzelfde te verlangen  
  van de leveranciers.
 4. Niet deel te nemen aan illegale activiteiten tijdens het verhandelen of transporteren van hout.  
  Dat betekent concreet: 
  a. Geen hout met exportverbod verhandelen. 
  b. Niet nalaten de nodige royalties, taksen of fees voor het kappen, transporteren of  
   verhandelen van hout te betalen. 
  c. Steeds de soort, identificatie, volume en waarde van het verhandelde hout correct  
   rapporteren.
 5. Bij een levering van hout “met hoog risico” zal Decospan al het mogelijke doen om de herkomst  
  ervan te bepalen en het afgelegde traject precies te achterhalen. Bij twijfel over de herkomst  
  van het hout, zal Decospan een externe audit laten uitvoeren bij de leverancier.
 6. Zich te houden aan de ILO Core Conventions, vastgelegd in de “ILO Declaration on Fundamental  
  Principles and Rights at Work, 1998.”

In dit PURE WOOD CHARTER verbindt elke leverancier van Decospan zich tot het volgende:
 7. Geen hout te leveren dat afkomstig is uit bossen waar illegaal wordt gekapt of uit handel in  
  illegale houtproducten.
 8. Bij het aankopen van hout de traditionele rechten en de mensenrechten bij bosbouwactiviteiten  
  te respecteren.
 9. Geen houtproducten aan te kopen uit bossen waar het duurzame bosbeheer bedreigd is.
 10. Niet mee te werken aan het omzetten van bossen in plantages of ander landgebruik.
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