
Hoe kan ik meedoen aan de consultatie bij de herziening van de chain of custody standaard (FSC-
STD-40-004 V3-0 D2-0) 
 
Vooraf: consultatie bestaat uit twee delen 
De consultatie bestaat uit twee delen: het ene deel heeft betrekking op de tekst van de concept-
standaard, het andere deel is de consultatie over een specifiek onderdeel van de herziene standaard, 
namelijk Transactie Verificatie. Transactie Verificatie is het checken van de juistheid van FSC-
transacties tussen certificaathouders, iets waar de huidige standaard niet in voorziet; het Online 
Claims Platform is één van de mogelijkheden om aan de nieuwe eisen van Transactie Verificatie te 
voldoen. 
 
Stap 1: Bedenk of u aan beide consultaties wilt meedoen of aan één van beide (bijvoorbeeld alleen 
de consultatie over Transactie Verificatie) 
 
Stap 2: Download de relevante documenten; afhankelijk van uw keuze bij stap 1, tijd en interesse 
downloadt u één of meer documenten 
 
Het gaat om vijf (Engelstalige) documenten: 

 FSC-STD-40-004 V3-0 D2-0 Chain of Custody: dit is de herziene standaard 
https://ic.fsc.org/preview.fsc-std-40-004-v3-0-d2-0-en-chain-of-custody-certification.a-4934.pdf  

 FSC Chain of Custody Revision Crosswalk: dit is een document waarin op overzichtelijke wijze alle 
wijzigingen in de standaard worden gepresenteerd. 
https://ic.fsc.org/preview.fsc-chain-of-custody-standard-revision-crosswalk-draft-2-0.a-4938.pdf  

 First consultation report: hierin staan alle resultaten van de consultatie van de eerste conceptversie 
van de COC-standaard https://ic.fsc.org/preview.first-consultation-report-fsc-std-40-004-d1-0-en.a-
4976.pdf  

 Discussion Paper on Transaction verification: dit is het document voor het tweede deel  van de 
consultatie; FSC Nederland heeft een samenvatting in het Nederlands gemaakt (zie Stap 3) 
https://ic.fsc.org/preview.discussion-paper-on-transaction-verification-alternatives-for-strengenthing-
and-streamlining-the-fsc-chain-of-custody.a-4946.pdf  

 Comment Form: dit dient u te gebruiken bij het leveren van commentaar op de standaard en/of het 
discussiestuk Transactie Verificatie: zie bijlage bij dit bericht. 

 

Stap 3: Om u van dienst te zijn hebben wij de voornaamste voorgestelde wijzigingen in de COC-
standaard voor u in het Nederlands op een rijtje gezet in het document Belangrijke voorgestelde 
wijzigingen in de chain of custody standaard. 
Ook hebben wij een samenvatting geschreven van het discussiestuk over Transactie Verificatie: 
Samenvatting Discussiestuk FSC-DIS-40-009 EN. 
Wij moeten u er op wijzen dat deze stukken alleen een toelichting zijn en dat u aan deze stukken 
geen rechten kunt ontlenen. 
 
Stap 4: Lees de voor u relevante stukken en noteer uw commentaar in het Comment Form (zie stap 
2). Voor commentaar COC-standaard: pagina 1 van het Comment Form, voor Transactie Verificatie 
pagina 2 van het Comment Form. Opsturen aan Dorothee Jung van FSC International  d.jung@fsc.org  
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