Instructie algemeen toezicht
Indicator 1.5.1 van de FSC Standard NL stelt dat de boseigenaar bewijs kan laten zien
van maatregelen om het bezit te beschermen tegen illegale houtoogst, bewoning en
andere niet-toegestane activiteiten. De norm is dat er toezicht plaatsvindt en dat
illegale activiteiten worden gemeld aan het bevoegde gezag.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het "uitbreiden" van de tuin door omwonenden of
(tijdelijke) bewoners van recreatiewoningen en het meeploegen van een randje bos door
aangrenzende boeren, maar ook aan afvaldumping, kamperen zonder toestemming,
buiten de paden gaan, etc.
Van de FSC-gecertificeerden wordt verwacht dat:
1. ze periodiek toezicht (laten) houden;
2. dat dit gebeurt op basis van een controleprotocol;
3. dat zij met documentatie kunnen aantonen dat het protocol wordt uitgevoerd.
Toelichting
Het risico op illegale activiteiten in het bosbezit is niet altijd even hoog. Het is daarom
raadzaam om een risicoanalyse uit te voeren. Uit deze analyse kan blijken dat het risico
in het algemeen laag is, of op bepaalde plekken laag en op andere plekken hoog. Op
basis van de risicoanalyse kan de frequentie van de controle bepaald worden. De
risicoanalyse kan als bijlage worden opgenomen in het beheerplan.
Men mag zelf bepalen hoe vaak er wordt gecontroleerd. Hoe langer het interval, des te
beter moet de onderbouwing daarvan zijn. De controle kan nooit helemaal achterwege
gelaten worden. Het gaat erom dat het risico wordt beperkt tot een acceptabel
minimum.
Als er een controle is uitgevoerd, dan moet dat ergens op schrift worden vastgelegd,
óók wanneer er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Dit kan heel uitgebreid,
bijvoorbeeld een rapportage van de bevindingen met foto's, maar dat hoeft niet. Een
formulier volstaat waarop de datum van de controle wordt genoteerd met een paraaf
van de controleur en een korte notitie van de bevindingen en eventuele acties.
Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd, dan moeten er acties zijn geformuleerd
en die moeten aantoonbaar zijn uitgevoerd.
Voorbeeldprotocol
Eenmaal per [invullen frequentie] wordt een controle uitgevoerd.
Tijdens deze controle worden de volgende risicolocaties bezocht: [invullen beschrijving
locaties].
De bevindingen worden genoteerd en voorzien van datum controle en paraaf van de
controleur. Als er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd, dan wordt dit
genoteerd.
Als er wel onregelmatigheden worden geconstateerd, dan worden vervolgacties op
schrift gezet. De uitkomsten van deze acties worden gemonitord en genoteerd.
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