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Vraag Omschrijving Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Werkt het OCP? 
Test van het OCP-platform 

Alle betrokkenen kunnen het OCP-platform testen.        

Kan ik de definitieve versie van 
het OCP gebruiken? 
Live versie van het platform 

Het OCP is volledig werkzaam, synchroon met 
http://info.fsc.org, vanaf midden 2014 en kan door iedere 
certificaathouder gebruikt worden als onderdeel van de 
CoC-administratie.  

       

Is er echt een probleem met 
onjuiste claims? 
Achtergrondanalyse beschikbaar 

Is er echt een probleem met onjuiste claims? En op welke 
schaal? Lost OCP dat probleem op? Nog niet eerder 
gepubliceerde achtegronddocumentatie wordt 
gepubliceerd die als input bij discussies over OCP 
gebruikt kan worden.  

       

Hoe zit het met de legale 
aspecten van OCP en met 
veiligheid?  

Achtergrondanalyse beschikbaar 

Externe analyses m.b.t. de legale aspecten van OCP en 
m.b.t. de veiligheid van het platform worden gepubliceerd. 

       

Zorgt FSC voor bescherming van 
de data? 
‘OCP Security Center’ 

Beschrijving van veiligheidsmaatregelen die FSC en 
Historic Futures getroffen hebben alsmede beschrijving 
van ISMS ( information security management system). 

       

Wordt het OCP verplicht? 

Uitzoeken van de alternatieven 

Er wordt een analyse uitgevoerd om uit te zoeken of OCP 
op een vrijwillige basis of deels verplicht kan worden 
ingevoerd. De uitkomst wordt gepubliceerd.   

       

Is het OCP een voordeel of een 
last?  
Nieuw concept CoC-standaard  

Een nieuwe versie van de FSC-CoC-standaard wordt 
opgesteld met de inzet de administratieve lasten van FSC 
fors te verminderen. Het concept van de standard bevat 
een opsomming van de vereisten waaraan voldaan kan 
worden door toepassing van OCP.  

       

http://info.fsc.org/
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Zorgt de CoC-standaard voor 
minder administratie? 

Consultatie over FSC- CoC-
standaard 

Open consultatie over de zojuist genoemde CoC-
standaard. 

       

Wordt er naar mijn bedrijfstak 
geluisterd?  
Feedback op OCP d.m.v. 
bijeenkomsten met betrokken 
bedrijfstakken 

Verzamelen van feedback van stakeholders m.b.t. het 
OCP-platform, data veiligheid, en de noodzaak voor OCP.  

       

Wordt er naar mij geluisterd? 
Consultatie platform  

Alle betrokkenen kunnen direct feedback geven over OCP 

en een reactie ontvangen via http://ocp-info.fsc.org.  
       

Zitten we met het OCP op het 
juiste spoor? 
Side meeting over OCP op de FSC 
General Assembly in Sevilla 

Er vindt een side meeting plaats tijdens de FSC General 
Assembly in Sevilla (7-14 september). Tijdens de 
bijeenkomst wordt over oplossingen en stappen vooruit 
gesproken. 

       

Wanneer wordt er beslist over 
OCP?  
Bestuur FSC International beslist 
over OCP 

Het bestuur van FSC International heeft het laatste woord 
over de vraag of het OCP ingevoerd wordt en zo ja, in 
welke vorm. In de tussentijd geeft het bestuur strategische 
sturing aan het OCP-proces. 
Een definitief besluit wordt pas verwacht nadat het testen 
van het OCP is voltooid.   

       

Wat betekent het OCP voor niet-
certificaathouders? 

Pilottest aanmelding niet-certificaat 
houders (NCH’s) 

Hoe kan OCP worden ingezet bij bedrijven die verkopen 
aan retailers en (publieke) opdrachtgevers?  

Kan het OCP worden ingezet bij keurmerkgebruik door 
NCH’s? 

       

http://ocp-info.fsc.org/


Wordt het OCP ooit verplicht 
voor certificaathouders?   
De eerst mogelijke datum waarop 
het OCP verplicht zou worden  

Momenteel is het gebruik van het OCP vrijwillig en er is 
nog geen beslissing genomen of het gebruik vrijwillig blijft 
danwel verplicht gesteld wordt.  
 
Wanneer het bestuur van FSC International zou besluiten 
dat invoering van het OCP verplicht wordt, wat zou dan de 
eerst mogelijke invoeringsdatum zijn?  

       

 


