Nieuwe normcommissie
Chain of Custody bosproducten
ISO heeft een nieuwe commissie opgericht voor ‘Chain of Custody (CoC) of forest-based products’
(ISO/TC 287). Deze commissie gaat werken aan een mondiale norm met eisen voor de
traceerbaarheid van bosproducten. NEN zet een nieuwe Nederlandse normcommissie op van
waaruit bedrijven uit de Nederlandse belanghebbenden kunnen meewerken aan de ontwikkeling
van deze toekomstige ISO-norm.
Braziliaans-Duits voorstel
De nieuwe ISO commissie is gestart
naar aanleiding van een BraziliaansDuits voorstel voor de ontwikkeling
van een mondiale norm met eisen
voor de traceerbaarheid van
bosproducten. Met de norm moet
een brug geslagen worden tussen
de bestaande bosbeheersystemen
voor de traceerbaarheid in de keten
van het bos tot het eindproduct.
Deze beoogde norm laat de
bestaande systemen voor duurzaam
bosbeheer intact, maar zal een
uniforme systematiek bieden voor de
traceerbaarheid van het bos tot het
eindproduct.
Nieuwe normcommissie
NEN coördineert de inbreng vanuit
Nederland in de ontwikkeling van
ISO-normen.

Voor dit nieuwe 'field of activity' richt
NEN een nieuwe normcommissie
op. NEN streeft hierin naar een
brede vertegenwoordiging van
Nederlandse belanghebbenden.
Vanuit deze normcommissie kunnen
bedrijven uit de Nederlandse bos- en
houtsector meewerken aan de
ontwikkeling van deze toekomstige
ISO-norm.
Voordelen lidmaatschap
Normcommissieleden profiteren van
de volgende voordelen:
▪ Invloed uitoefenen op de ISO norm
▪ Direct op de hoogte van de
ontwikkelingen
▪ Kennisuitwisseling tussen experts
▪ Uitbreiden van (inter)nationaal
netwerk

Lid worden
Belanghebbenden die
geïnteresseerd zijn om deel te
nemen aan de normcommissie
kunnen dit kenbaar maken door
middel van het formulier op de
achterzijde.
Meer informatie
Meer informatie over het voorstel en
de oprichting van de normcommissie
is te vinden op
www.nen.nl/bosproducten
U kunt ook contact opnemen met
Harmen Willemse, Consultant
Energie, telefoon: (015) 2 690 295 of
e-mail: harmen.willemse@nen.nl.

ANTWOORDFORMULIER gegevens voor normcommissie
Normcommissienaam
Secretaris

Chain of Custody van bosproducten
Harmen Willemse

Naam commissielid

Mevr. / Dhr. ……………………..

(inclusief titel, voorletters en voorvoegsels voluit)

Lid namens: bedrijf/organisatie
(branche)vereniging

ja / nee
ja / nee

Bent u lid van een andere commissie
Zo ja, nummer normcommissie:

ja / nee

Naam bedrijf/organisatie
Functie
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer bedrijf
Doorkiesnummer
Faxnummer
E-mail adres

Wenst u het EnergieNieuws te
ontvangen?
Heeft u zich al opgegeven voor de email nieuwsbrief?

ja / nee
Ja / nee *
*dit kunt u zelf doen op:
http://www.nen.nl/web/Normshop/Aanmelden-emailnieuwsbrieven.htm

Onderschrijft u de voorgestelde
richtbedragen voor bijdrage 2014?
(De definitieve bijdrage wordt op de
eerste vergadering vastgesteld)

Ja , te weten (kruis aan wat van toepassing is)
€ 2000,- voor 2014
€ 500,- voor 2014, voor bedrijven met maximaal 10
medewerkers
Anders, graag contact opnemen met ondergetekende

Handtekening

Voor uw benoeming in het normplatform door de Beleidscommissie, vragen wij u aan te geven wat
de relatie is tussen de inhoud van uw werk en normalisatie.

Wij verzoeken dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld voor 1 februari 2014 aan ons te
retourneren.
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