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overwegende dat:
è de bossen op oRze aarde van onschatbare waarde zijn: $o%van alle dier- en plantensoorten isafhankeliik van het bos, Bos bledt onrjerdak en wer.k aan vele honderden miljoen mênsen,

beschermt ons tegen de gevaren van erosle en overstromingen en de bomen die er groelen leggentijdens hun groei coz vast, Het bos geeft ons daarmee ook een milleuvriendelijke, onuitputtelijke
en hernleuwbare grondstof: houU

Ó bossen wr"'reldwiJd onder druk staan door ontbossing en slecht beheer, ls het belangrijk dat bossen
'duurzaann, worden beheerd,
Door een balans In de ecologische, sociale eq economiscrhe funciles kan het bos voor volÊendegenerailes wèl behouden bliJven en de vele Íuncties voor mens en dier blijven vervullen;à momenteel nog geen 10% van de bossen aantoonbaar duurzaam wordt beheerd, ls er een
dringendel noodzaak om certificering van goed bosbeheer uit te breiden, Een brede acceptage vanverschlllende, internationaal erkende, systemen voor cerilflcerlng van bosbeheer levert degrootste hijdrage aan het wereldwijd hevordêren van duurzaam bosbeheer;

4 + Snel Hout & Rubberhandel 8V,,...,,..,,,...,,.,,,.,,.....,..,a1s gehruiker van papier_ en houtproducten eenverantwor)rdelijkheid heeft om te zorgen dat dit gebruik niet ten koste gaat van het bos en
toekornstige generaties en zich daarorn wll inspannen orn het duurzaam beheren van bossen tebevordereln' Door te vragen naar producten uit duurzaarn beheerd bos willen wij een stimulans
Seven aarll de verbeterlng van het bosbeheer en niet-duurzame vorrnen van beheer ontrnoedigen.

Beslulten wij,

* snel Hout & Rubberhandel 8V,,..',',.,",,,,,,,,voorkeur te geven aan leveranclers die aantoonbaar producten ultduurzaam beheerd bos kunnen leveren, wij vinden het belangrljk dat deze herkomst wordt aangetoond doormiddel van geloofwaardige, onafhankelijke chain of custody-ceittftcertng op basis van lnternagonaal
overeengekomen elsen en normen. In dit kader erkennen wij ff;fr(, r$fr Jn keurmerken op basls vangelljkwaardige principr:s als bewijs voor aantoonbare herkomst uit duurzaam beheerd bos.
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