
Beleidsverklaring inzake fundamentele FSC-Arbeidsvoorwaarden 

Elmar Houtbewerking B.V. neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door zich te houden 

aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

 

Elmar Houtbewerking B.V. heeft als schakel in de CoC-handelsketen (Chain of Custody) van 

hout(producten) haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC- en PEFC-

certificeringrichtlijnen. Binnen dit kader verklaart de directie van Elmar Houtbewerking B.V. ten 

aanzien van de arbeidsvoorwaarden: 

 De eisen m.b.t. Fundamentele FSC Arbeidsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben 

(zoals omschreven in FSC-STD-40-004 V3.1)  

 Geen gebruik te maken van kinderarbeid en zich te conformeren aan voorwaarde 7.2 van de 

fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden en zich te houden aan de regels van hoofdstuk 3 van 

de Arbeidstijdenwet. De identiteit en leeftijd zal bij aanstelling dan wel aanvang werkzaamheden 

immer worden gecontroleerd aan de hand van een geldig ID bewijs. Iedere persoon die 

werkzaam is op de locaties die vallen binnen de scope van het certificaat zijn middels een 

schriftelijk overeenkomst werkzaam en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. 

 Dwangarbeid in al zijn vormen uit te bannen en zich te conformeren aan voorwaarde 7.3 van 

de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden. Wij werken alleen samen met uitzendbureaus die 

zijn aangesloten bij NBBU en/of ABU en voldoen aan het SNA keurmerk. 

 Er zorg voor te dragen dat er geen discriminatie plaatsvindt in arbeid en beroep en zich te 

conformeren aan voorwaarde 7.4 van de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden. Wij hebben 

een aannamebeleid wat is gebaseerd op vaardigheden en ervaring en hanteren de functie-

indeling conform Cao afspraken. 

 Ruimte te bieden aan de vrijheid van vereniging en het effectieve recht op collectieve 

onderhandelingen te respecteren een en ander conform voorwaarde 7.5 van de fundamentele 

FSC-arbeidsvoorwaarden, de cao wordt op dit punt dan ook in de arbeidsovereenkomsten 

opgenomen. 

 

Elmar Houtbewerking B.V. is FSC en PEFC Chain of Custody gecertificeerd en verklaart hierbij zich te 

conformeren aan de voorwaarden van de FSC-arbeidsvoorwaarden. 

Elmar Houtbewerking B.V. heeft haar commitment t.a.v. deze FSC-waarden vastgelegd, door 

ondertekening van de FSC Self Declaration.  

 

Bij Elmar Houtbewerking B.V. is de inhoud van de FSC en PEFC standaarden bekend en er wordt in 

de dagelijkse praktijk naar gehandeld. Deze beleidsverklaring is op de website van het bedrijf 

beschikbaar. 

Namens de directie van Elmar Houtbewerking B.V.  

 

 


