
Belangrijke voorgestelde wijzigingen in de chain of custody standaard FSC-STD-40-004 V3-0 D2-0.  
 
Afkortingen: COC = chain of custody, CH = certificaathouder, dus het gecertificeerde bedrijf, CB = 
certificeerder 
 
1. Diverse losse Advice Notes (interpretaties bij de standaard met een verplicht karakter) zijn in de 

herziene standaard opgenomen: zie 1.6, 2.4, 6.3, 6.5, 8.7, 10.3, 11.10, 11.11, 12.1. 
2. Nieuwe termen: claim-contributing input, eligible input. 
3. Hoofdstuk 1 van de standaard (Kwaliteit beheer systeem) is praktscher van opzet (hierin komen 

zaken aan de orde als bewaren van documenten, opstellen van procedures, scope van certificaat, 
veiligheid). 

4. Paragraaf 1.2 is nieuw: CH’s moeten de scope van het certificaat omschrijven. 
5. Paragraaf 1.4 is duidelijker geworden: handelt over veiligheid in het bedrijf: “CH’s dienen 

tenminste een persoon aan te stellen die binnen het bedrijf formeel verantwoordelijk is 
gezondheid en veiligheid van het personeel”. 

6. Paragraaf 1.5: CH’s dienen over een klachtenprocedure te beschikken. 
7. Paragraaf 1.7: hier wordt Transactie Verificatie geïntroduceerd:  “De certificaathouder dient over 

een mechanisme te beschikken waarmee de certificeerder kan controleren of de door CH 
vastgelegde FSC input claims overeenkomen met de output claims van de betreffende 
leverancier(s). 

8. Paragraaf 2.6: voetnoot 10 uit de huidige standaard heeft hier een plek gekregen; handelt over 
de status van FSC-gecertificeerd materiaal op het moment dat een bedrijf wordt gecertificeerd. 

9. Paragraaf 4.2 : onder beschrijving van de product moeten soortnaam en land van herkomst 
worden opgenomen ‘where required by applicable timber legality legislations’. 

10. Paragraaf 5.3: over opgave van FSC-gecertificeerde produkten: bouwbedrijven (aannemers) 
mogen opgave doen per project (i.p.v. totaalopgave per jaar). 

11. Paragraaf 6.8: speciaal voor bouwbedrijven (aannemers): opgave van FSC-gecertificeerde 
producten mag  in een bijlage bij de factuur worden opgenomen (i.p.v. op de factuur). 

Opmerking: O.i. sluit de standaard met de (gewijzigde) paragrafen 5.3 en 6.8 beter aan op de praktijk 
van bouwbedrijven 
12. Paragraaf 7.1: expliciet is opgenomen dat het transfer systeem betrekking heeft op één fysieke 

bedrijfslocatie. 
13. Paragraaf 8.2: (percentage systeem): lengte van claim periode is aan maximum van drie maanden 

gebonden (in huidige standaard bepaalt bedrijf zelf de lengte van claim periode). 
14. Paragraaf 9.2 en 9.3 (krediet systeem): het krediet systeem kan nu ook van toepassing zijn op 

verschillende locaties; in par. 9.3 worden de voorwaarden voor een Multi-site krediet systeem 
beschreven. 

15. Paragraaf 9.6 gaat over het definiëren van verschillende productgroepen die gemaakt worden uit 
één en hetzelfde input materiaal (bijvoorbeeld een boomstam die naast gezaagd hout ook bast 
en zaagsel oplevert). 

16. De maximale lengte van een krediet periode wordt verlengd van 12 naar 24 maanden. 
17. Note in tabel B opgenomen in paragraaf 10.1: FSC Recycled: voor papier krijgt pre-consumer 

recycled materiaal dezelfde status als post-consumer recycled materiaal; voor hout geldt dit niet. 
18. Hoofdstuk 11 over Uitbesteden: risico’s bij uitbesteden worden o.i. beter onderkend. 
19. Paragraaf 11.2 stelt voorwaarden aan een CH bij uitbesteden van werk aan een FSC-

gecertificeerde aannemer. 
20. In paragraaf 11.3 wordt voor het eerst de term ‘risico classificatie’ m.b.t. uitbesteden van werk 

genoemd. 
21. Onder paragraaf 11.5 wordt de manier beschreven om het risico bij uitbesteden van werk te 

classificeren. 
22. In paragraaf 11.6 wordt beschreven onder welke voorwaarden een ‘hoog risico’ van uitbesteden 

kan worden gedowngraded naar ‘laag risico’. 



23. In paragraaf 12.1 wordt gewezen op FSC-gecertificeerde producten die pre-consumer gerecycled 
materiaal bevatten: om te voldoen aan de eisen van legaliteitswetgeving (zoals de EU 
Houtverordening) moet dat materiaal voldoen aan de eisten van FSC Controlled Wood.  


