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ISO
ISO 14001
De International Organization for Standardization (ISO) is een organisatie
die internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement ontwikkelt en
publiceert. ISO bestaat uit een netwerk van nationale instituten. In
Nederland is dat bijvoorbeeld de NEN. ISO 14001 is één van de normen
van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast voor het opzetten
en certificeren van milieumanagementsystemen om prestaties van
bedrijven op milieugebied te verbeteren. In het verleden werd dit systeem
in Canada toegepast voor de certificering van bossen. Hierbij werden de
algemene richtlijnen voor een betrouwbaar milieubedrijfssysteem
gehanteerd, die op vrijwillige basis konden worden aangevuld met criteria
voor duurzaam bosbeheer.
Omdat de meerderheid van de Canadese bossen inmiddels FSC, CSA, of SFI gecertificeerd zijn en
daarmee voldoen aan de standaarden van ISO 14001 wordt er niet meer bijgehouden en
gerapporteerd welke bossen binnen de normen van de ISO 14001 vallen.
Nieuwe ISO-norm voor Chain of Custody bosproducten in ontwikkeling
Recent heeft ISO heeft een commissie opgericht voor de ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based
products’ (ISO/TC 287). Deze commissie geeft invulling aan het Braziliaans-Duitse voorstel om een
internationale norm te ontwikkelen met eisen over de traceerbaarheid van bosproducten. Men streeft
er niet naar om een nieuwe norm of een nieuw systeem voor duurzaam bosbeheer te ontwikkelen.
De voorgestelde ISO-norm moet volgens de initiatiefnemers gaan dienen om een brug te slaan
tussen de verschillende eisen die bestaande bosbeheersystemen stellen aan de
handelsketencertificering (Chain of Custody). De NEN zal een commissie opzetten die de
Nederlandse inbreng coördineert.
Meer info
NEN: http://www.nen.nl/Normontwikkeling/Chain-of-custody-van-bosproducten.htm.
Certification Canada: www.certificationcanada.org/english/programs_used_in_canada/iso.php.
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