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Voorwoord 
De PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) is een wereldwijd 

vertegenwoordigde organisatie voor de bevordering van duurzaam bosbeheer door middel van 

boscertificering, Chain of Custody certificering en labelen van uit het bos of gebieden van bomen 

buiten het bos afkomstige producten. Producten met de PEFC claim en/of de PEFC keurmerken, het 

on-product label en logo, geven klanten en eindgebruikers de garantie over de herkomst van de 

gebruikte grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen, gerecycled materiaal en/of gecontroleerde 

bronnen. 

 

De PEFC Council erkent nationale boscertificeringsystemen die moeten voldoen aan de eisen van de 

PEFC Council. De nationale systemen worden regelmatig opnieuw op een onafhankelijke manier 

beoordeeld om te kijken of ze voldoen aan de internationale duurzaamheidsmeetlat van de PEFC 

Council. Voor meer informatie over de duurzaamheid meetlat van de PEFC Council, kijk dan op de 

website https://pefcnederland.nl/pefc-internationaal/.  

 

Dit document vervangt PEFC ST 2001:2008, PEFC logo gebruik regels, tweede editie. Voor de PEFC 

logo gebruikers met een PEFC logo licentie die voor de publicatie van dit document zijn afgegeven 

geldt een overgangstermijn van 18 maanden van de eisen van PEFC ST 2001:2008 naar die in dit 

document.   

https://pefcnederland.nl/pefc-internationaal/
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Introductie  
De PEFC keurmerken geven informatie over de oorsprong van bosproducten uit duurzaam beheerde 

bossen en andere niet-controversiële bronnen. De informatie die een keurmerk geeft stimuleert en 

helpt consumenten keuzes te maken over bijvoorbeeld het milieu. 

Het doel van het gebruik van het PEFC keurmerk is om de vraag naar en het aanbod van producten 

die uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn te vergroten om zo het potentieel van de 

wereldwijde bossen op een markt-gedreven manier te verbeteren. Dit doen we door duidelijke 

communicatie op basis van accurate en verifieerbare informatie.  

Organisaties kunnen de PEFC keurmerken downloaden met hun eigen, unieke 

keurmerklicentienummer door gebruik te maken van de PEFC Label Generator. De PEFC Label 

Generator is een gratis, online tool die het mogelijk maakt om snel en simpel PEFC keurmerken te 

creëren. Alle organisaties met een geldige keurmerklicentienummer hebben toegang tot de Label 

Generator.  

Dit document is gebaseerd op de algemene principes van milieukeurmerken en claims zoals 

gedefinieerd in ISO 14020.  

 

1. Bereik 
Dit document bevat de eisen voor gebruikers van de PEFC keurmerken om te verzekeren dat er 

accurate, verifieerbare, relevante en niet-misleidende PEFC logo’s en PEFC initialen op claims en/of 

verklaringen gebruikt worden.  

Dit document definieert de juridische bescherming van de PEFC keurmerken; de rechten om de PEFC 

keurmerken te gebruiken; de keurmerk-gebruik categorieën; en de eisen voor on- en off-product 

gebruik van de PEFC keurmerken, zowel op technisch als grafisch gebied.  

De term ‘zal’ (in het Engelse ‘shall’) wordt door deze standaard gebruikt om een verplichting aan te 

duiden. De term ‘zou moeten’ (in het Engelse ‘should’) wordt gebruikt om een eis aan te duiden die 

weliswaar niet verplicht is, maar waarvan wel wordt verwacht dat deze wordt toegepast. De term ‘mag’ 

(in het Engelse ‘may’) wordt door deze standaard gebruikt om aan te geven dat er toestemming wordt 

gegeven door de standaard om dat uit te voeren terwijl de term ‘kan’ (in het Engelse ‘can’) refereert 

aan de mogelijkheid van een gebruiker van deze standaard of naar een mogelijkheid die open is voor 

de gebruiker.  

2. Normatieve referenties 
De volgende documenten zijn onmisbaar bij het toepassen van dit document. Voor documenten met 

of zonder datum geldt, dat altijd de laatste versie (inclusief aanpassingen) van toepassing is.PEFC ST 

2002, Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements (Chain of Custody van 

Producten van Bossen en Bomen –voorschriften) 
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3. Termen en definities  
De termen en definities die in PEFC ST 2002, Chain of Custody van Producten uit Bos en Bomen – 

eisen zijn ook voor deze standaard van toepassing.  

3.1 Gereed product 

Het product wat wordt verkregen aan het eind van een productieproces, dat klaar is om te worden 

verkocht of gedistribueerd aan consumenten (maar nog niet is verkocht of gedistribueerd).  

 

3.2 Materiaal uit bos of bomen 

Materiaal afkomstig uit bossen of uit andere bronnen die volgens de PEFC Council in aanmerking 

komen voor PEFC boscertificering, waaronder bomen buiten het bos en gerecycled materiaal dat 

oorspronkelijk uit deze gebieden afkomstig is, maar ook hout en niet-hout materialen zoals kurk, 

paddenstoelen, bessen etc., ook wel niet-houtige bosproducten genoemd. 

3.3 Bos en boom gebaseerde producten 
 

Producten die materiaal uit bos of bomen bevatten, inclusief meetbare maar niet tastbare 

producten, zoals energie gegenereerd van materiaal uit bos of bomen. 

 

3.4 Off-product gebruik 

Het gebruik van de PEFC keurmerken, anders dan on-product gebruik, dat niet refereert naar een 

specifiek product of het oorspronkelijke materiaal uit een PEFC-gecertificeerd bos. Zie ook hoofdstuk 

5, Bereik van de PEFC Keurmerken. 

 

3.5 On-product gebruik 

Het gebruik van de PEFC keurmerken refererend naar het PEFC-gecertificeerd materiaal van een 

product of dat wat kan worden opgevat door kopers of het publiek als refererend naar PEFC-

gecertificeerd materiaal. On-product gebruik kan zowel direct (wanneer de PEFC keurmerken op 

een tastbaar product worden geplaatst) als indirect (de keurmerken refereren naar de tastbare 

producten ook al worden ze niet direct op een product geplaatst). Zie ook hoofdstuk 5, Bereik van de 

PEFC Keurmerken.  

 

3.6 PEFC Nederland 

De PEFC Nederland is een entiteit die toestemming heeft van de PEFC Council om PEFC 

keurmerklicenties uit te geven en om certificerende instellingen te notificeren namens de PEFC 

Council. Normaal gesproken zijn de PEFC Nederlands de nationale PEFC Kantoren.  

 

3.7 PEFC Gecertificeerd materiaal 

Materiaalcategorie voor: 

a) Materiaal uit bos of bomen geleverd door een leverancier die een PEFC erkend certificaat 

heeft, met de PEFC claim “x% PEFC-gecertificeerd” of geleverd door een leverancier die een 

PEFC erkend certificaat heeft volgens een bosbeheer standaard welke is goedgekeurd door 

PEFC met een andere PEFC goedgekeurde systeem claim. 
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Notitie: PEFC goedgekeurde systeemclaims staan online op de PEFC website. 

 

b) Gerecycled materiaal (niet geleverd met de PEFC claim “x% PEFC-gecertificeerd”) 

 

3.8 PEFC-gecertificeerd product  

 
Producten die worden verkocht/getransporteerd door een organisatie met de PEFC claim “x% PEFC-

gecertificeerd”. 

3.9 PEFC Chain of Custody  

 

Processen van een organisatie voor het behandelen van bos en boom gebaseerde producten en 

informatie gerelateerd aan hun materiaal categorie, en het maken van accurate en verifieerbare 

PEFC claims.  

 

3.10 PEFC controlled sources  

 
Materiaalcategorie die materiaal uit het bos of bomen omvat waarvoor een organisatie op grond van 

haar Due Dillegence Systeem heeft besloten dat er een verwaarloosbaar risico is dat het materiaal 

uit controversiële bronnen komt.  

3.11 PEFC labels 

 

De PEFC labels bestaan uit het PEFC logo plus de additionele elementen zoals de labelnaam, de 

tekst, de website en het kader. De additionele elementen complementeren het logo door informatie te 

verschaffen over waar het PEFC logo voor staat. Het PEFC logo zal altijd worden gebruikt in de PEFC 

labels. Onder bepaalde omstandigheden beschreven in dit document is het mogelijk om bepaalde 

elementen weg te laten zodat het uiteindelijke design alleen het PEFC logo is, zonder additionele 

elementen.  

 

3.12 Nationale PEFC kantoren  

 

De nationale PEFC kantoren zijn onafhankelijke, nationale organisaties die zijn opgericht om een 

PEFC systeem te ontwikkelen en te implementeren binnen hun land. Een lijst van nationale PEFC 

kantoren en hun contact informatie staan op de PEFC website. PEFC nationale kantoren zijn vaak ook 

de “PEFC Nederland”. Zie 3.6. 

 

3.13 PEFC erkend certificaat 

Dit is: 

a) een geldig geaccrediteerd bosbeheer-certificaat volgens een boscertificering-systeem dat is 

erkend door de PEFC Council en verstrekt door een PEFC erkende certificeerder; 

b) een geldig geaccrediteerd Chain of Custody-certificaat verstrekt door een PEFC erkende 

certificeerder volgens deze standaard, of een andere Chain of Custody standaard die is erkend 

door PEFC. 
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Notitie 1: door de PEFC Council erkende boscertificeringsystemen en Chain of Custody standaards 

zijn te vinden op de PEFC International website.  

Notitie 2: Voor een groep-of multi-site certificaat geldt dat, daar waar in een apart document wordt 

bevestigd dat een site of een groepsdeelnemer onderdeel is van het certificaat, zoals een 

appendix aan het certificaat of een sub-certificaat, dat het aparte document en het certificaat 

samen worden gezien als het PEFC-erkende certificaat van de site of de groepsdeelnemer.  

3.14 PEFC keurmerken 

 

De PEFC keurmerken zijn symbolen die de visuele identiteit van PEFC representeren. Deze zijn 

geregistreerd en eigendom van de PEFC Council. Er zijn twee PEFC keurmerken: 

a) De initialen “PEFC”; en 

b) Het PEFC logo. Dit bestaat uit twee bomen omgeven door een pijl. De “PEFC” initialen staan 

daaronder. Het PEFC logo zal altijd worden geplaatst binnen de PEFC labels (zie ook 3.1.1, 

definities van de PEFC labels).  

[logo zonder tm en zonder nummer] 

3.15 Gerecycled materiaal 

 
Materiaal uit bos of bomen dat is 

a) Teruggewonnen uit de afvalstroom tijdens een productieproces. Uitgesloten is hergebruik van 

materialen, zoals uitval, slijpsel en deeltjes, die zijn vrijgekomen in een proces en weer in 

hetzelfde proces kunnen worden opgenomen. Uitgesloten zijn bijproducten die uit  primaire 

productieprocessen voortkomen zoals zaagresten (zaagsel, chips, schors, enz.) of resten uit 

oogstwerkzaamheden (schors, chips, wortels, etc.) omdat dit niet als afval gezien wordt. 

b) Gegenereerd door huishoudens of bedrijven in hun rol als eindgebruiker van een product dat 

niet meer gebruikt kan worden voor het oorspronkelijke bedoelde gebruik. Dit omvat ook 

retourzendingen van materiaal vanuit de distributieketen. 

Notitie 1: met de zin “die zijn vrijgekomen in een proces en weer in hetzelfde proces kunnen worden 

opgenomen” wordt bedoeld dat afval of resten uit een proces continu direct wordt teruggevoerd 

in hetzelfde proces. Bijvoorbeeld, de resten die vrijkomen bij het persen van plaatmateriaal die 

continu weer aan dezelfde productielijn worden toegevoegd. Dit wordt niet beschouwd als 

gerecycled materiaal. 

Notitie 2: Deze definitie van gerecycled materiaal is gebaseerd op de definities van ISO 14021. 

Notitie 3: Verschillende voorbeelden van gerecycled materiaal worden gegeven in PEFC GD 2001.  

3.16 Retailer 

 

Entiteit die PEFC-gecertificeerde gereed producten koopt van PEFC-gecertificeerde bedrijven en 

deze verkopen aan consumenten.  

3.17 Bomen Buiten het Bos (BBB) 

Bomen die buiten gebieden groeien die nationaal worden gekarakteriseerd als bosgebied.   
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4. Eigenaarschap van de PEFC keurmerken 

 
4.1 Eigenaarschap 

 
4.1.1 Het PEFC logo en de PEFC initialen zijn auteursrechtelijk beschermd en internationaal 

geregistreerde keurmerken die eigendom zijn van de PEFC Council. Ongeautoriseerd 

gebruik van dit auteursrechtelijk materiaal is verboden en kan leiden tot juridische stappen.  

 

4.1.2 Het PEFC logo en de PEFC initialen zullen niet worden vergezeld met symbolen die 

impliceren dat het om geregistreerde keurmerken gaat zoals de ™ of de ®.  

5. Scope van de PEFC keurmerken 

 
5.1 De algemene scope van de PEFC keurmerken 

 
5.1.1 De PEFC keurmerken en gerelateerde claims geven aan dat de materiaal uit bos of 

bomen die in gelabelde en/of geclaimde producten voorkomen, uit duurzaam beheerde 

bossen, gerecyclede en/of gecontroleerde bronnen afkomstig zijn.  

 

5.1.2 De PEFC keurmerken laten ook zien dat het bedrijf dat een product produceert dat is 

gelabeld of geclaimd, wordt beheerd volgens een set van sociale eisen en dat er een 

management systeem aanwezig is.  

 

5.1.3 In aanvulling daarop communiceren de PEFC keurmerken over de verbondenheid van het 

bedrijf met PEFC of de PEFC certificering status.  

 

5.2 Scope van het on-product gebruik van de PEFC keurmerken 

 
5.2.1 De scope van on-product gebruik van de PEFC keurmerken gaat over: 

 

a) Direct on-product gebruik van de keurmerken refererend naar PEFC-gecertificeerd 

materiaal op tastbare producten of de verpakking daarvan.  

 

b) Indirect on-product gebruik door een referentie naar een product die kan worden 

geïnterpreteerd alsof het product is gecertificeerd of PEFC-gecertificeerd materiaal bevat, 

zoals op media of marketing materiaal om te communiceren dat het product PEFC-

gecertificeerd is.  

Voorbeeld 1: Gebruik van de PEFC keurmerken in advertenties, in brochures, websites, of paklijsten 

die refereren naar echte producten om aan te geven dat zij PEFC-gecertificeerd zijn.  

Voorbeeld 2: Referentie naar de certificeringstatus van de leverancier of producent als gecertificeerd, 

zoals: “Dit magazine is gedrukt door een PEFC-gecertificeerde drukker”, of “deze krant is gedrukt op 

PEFC-gecertificeerd papier”. 

c) Direct of indirect on-product gebruik gerelateerd aan PEFC-gecertificeerd materiaal dat 

is gebruikt als onderdeel van het productieproces of van een product. Zie daarvoor ook 

7.1.1.3. 

 

Voorbeeld: “Deze wijn is ontwikkeld in eiken vaten uit duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en 

gecontroleerde bronnen” of “deze plant is gegroeid uit zaden afkomstig uit duurzaam beheerde 

bossen en gecontroleerde bronnen”.  



_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Nederlandse vertaling PEFC ST 2001:2020 – PEFC keurmerken regels en voorschriften 
  10 

 

 

5.2.2 De PEFC keurmerken gaan over bos en boom producten die gelabeld of geclaimd zijn en 

niet een onderdeel van het geheel. De verpakking wordt niet gezien als onderdeel van een 

product. De verpakking van een PEFC-gecertificeerd product mag ook bos en boom 

materiaal bevatten, en mag ook het PEFC keurmerk dragen. Als zowel het product als de 

verpakking daarvan PEFC-gecertificeerd zijn mag de verpakking twee PEFC labels hebben. 

Zie daarvoor ook 7.1.1.1.  

5.3 De scope van het off-product gebruik van de PEFC keurmerken  
 

5.3.1 De scope van het off-product gebruik van de PEFC keurmerken gaat over elk gebruik van 

de PEFC keurmerken die niet onder de scope van het on-product gebruik vallen, zoals: 

a) communicatie over de PEFC erkenning van boscertificeringssystemen 

b) communicatie over de status van certificering (dit gebruik refereert naar PEFC keurmerken 

onder groepen B en C, volgens de beschrijving van gebruikersgroepen onder punt 6.3 van 

deze standaard).  

c) communicatie over PEFC erkenning van certificaten (gebruikersgroep: certificerende 

instellingen) 

d) communicatie over PEFC accrediterende activiteiten (gebruikersgroep: accrediterende 

instellingen) 

e) communicatie over de aankoop van PEFC-gecertificeerde producten of verplichting van 

aankoop van PEFC-gecertificeerde producten (gebruikersgroep: eindgebruikers van 

PEFC-gecertificeerde producten)  

f) communicatie over een lidmaatschap of partnerschap met PEFC (gebruikersgroep: leden en 

partners van PEFC Council en/of nationale PEFC kantoren) 

g)  communicatie over projecten en initiatieven gefocust op ontwikkeling en promotie van PEFC 

systemen en certificeringen 

h) ander educatie- en promotiemateriaalgebruik van de van de PEFC keurmerken 

(gebruikersgroep: PEFC Council en nationale kantoren, certificerende instellingen, 

certificaathouders, accrediterende instellingen, niet-gecertificeerde organisaties die PEFC-

gecertificeerde producten verkopen, etc.) 

i) communicatie in het algemeen over de beschikbaarheid van PEFC-gecertificeerde 

producten in de winkel en/of online, zonder naar het concrete product te verwijzen of het 

PEFC-gecertificeerd materiaal in het product   
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6. Eisen voor het gebruik van het PEFC keurmerk 

 
6.1 Algemeen 

 
6.1.1 De PEFC keurmerken zullen op een juiste manier verwijzen naar de PEFC Council, PEFC 

leden en de nationale systemen. 

 

6.1.2 Het PEFC logo en de PEFC labels zullen worden verkregen via de PEFC Label Generator. 

              

6.1.3 De PEFC keurmerken of een van de elementen zullen niet worden gebruikt als onderdeel 

van, of geïntegreerd in, andere keurmerken of labels of in combinatie met andere 

afbeeldingen, woorden of symbolen waardoor een ander merk wordt gecreëerd of die het 

publiek kunnen misleiden over de betekenis van de PEFC keurmerken.  

 

6.1.4 De PEFC keurmerken zullen niet worden gebruikt op een manier die verkeerd kan worden 

geïnterpreteerd of verwarring kan opleveren met betrekking tot de PEFC systemen, of die 

impliceren dat PEFC deelneemt aan, steun geeft aan of verantwoordelijk is voor een 

activiteit van een gecertificeerde entiteit buiten de scope van haar certificering. De PEFC 

keurmerken zullen niet worden gebruikt op een manier die kan leiden tot onjuiste 

interpretaties van de activiteiten van de entiteiten met betrekking tot het PEFC-certificaat, of 

de verminderde geloofwaardigheid van PEFC. 

 

6.1.5 De PEFC keurmerken zullen niet worden gebruikt in product merknamen, bedrijfsnamen of 

website domeinnamen, tenzij dit expliciet is geautoriseerd door de PEFC Council.       

 

6.1.6 De PEFC keurmerken zullen niet met andere claims, berichten of labels worden gebruikt als 

dit kan leiden tot verkeerde interpretaties of misleiding ten opzichte van de kwaliteit, inhoud, 

het productieproces etc. van het product waarmee ze vergezeld gaan, PEFC certificering of 

PEFC in het algemeen.  

 

6.1.7 Indien andere verklaringen, claims of labels worden gebruikt op hetzelfde product als de 

PEFC keurmerken, zal er duidelijk worden uitgelegd naar welke eigenschappen van het 

product het PEFC keurmerk verwijst.  

 

6.1.8 De PEFC keurmerken zullen alleen gebruikt worden met teksten die zijn afgegeven door de 

PEFC Council. Elk gebruik van de keurmerken die niet beschreven is in de PEFC Council 

documentatie zal worden goedgekeurd door de PEFC Council. 

 

6.1.9 Elk gebruik van de PEFC keurmerken zal op een accurate en consistente manier met de 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Organisaties zijn 

verantwoordelijk voor het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

wanneer er PEFC keurmerken worden gebruikt.  

 

6.1.10 De PEFC Council heeft het recht om elk gebruik van de PEFC keurmerken te weigeren die 

niet in lijn is met de strategische visie en missie van PEFC.  
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6.2 Gebruikerslicentie voor de PEFC keurmerken 

 
6.2.1 De PEFC keurmerken zullen worden gebruikt onder de autoriteit van een gebruikerslicentie 

voor PEFC keurmerken die is uitgegeven door de PEFC Council of een PEFC Nederland. 

De gebruikerslicentie voor de PEFC keurmerken bevat de uitgifte van een uniek PEFC 

licentienummer.  

 

 

6.2.2 De licentie zal worden verkregen door een handtekening op een licentieovereenkomst 

(keurmerkgebruik contract) tussen de organisatie die het keurmerkgebruik aanvraagt en de 

PEFC Council of PEFC Nederland.  

 

6.2.3 Het licentienummer van de organisatie die de PEFC keurmerken gebruikt zal samen met de 

PEFC keurmerken worden gebruikt, behalve voor gecertificeerde organisaties die claims 

doorgeven voor de implementatie van de PEFC Chain of Custody.  

Voorbeeld: Wij kopen PEFC-gecertificeerd materiaal (PEFC/XX-XX-XX). 

Notitie 1: Als meerdere PEFC initialen voor promotionele doeleinden in een tekst worden gebruikt, 

hoeft het PEFC-licentienummer alleen bij de eerste initialen gebruikt te worden. Als een PEFC label 

met een licentienummer naast de tekst of op dezelfde pagina als de tekst op een duidelijke manier 

gebruikt wordt, mogen de initialen worden gebruikt zonder het licentienummer.  

Notitie 2: Wanneer de PEFC keurmerken in wetenschappelijke publicaties gebruikt worden is het niet 

nodig om een PEFC licentienummer te hebben of te gebruiken.  

6.2.4 De PEFC Council of de PEFC Nederland mag toestemming verlenen voor het eenmalig 

gebruik van off-product PEFC keurmerken. Deze licentie wordt gelimiteerd op een eenmalig 

gebruik. De disclaimer “Weergegeven met toestemming van PEFC Nederland” zal duidelijk 

zichtbaar met de PEFC keurmerken worden geplaatst.  

 

6.2.5 De PEFC labels mogen uitzonderlijk worden gebruikt zonder logo licentienummer als vooraf 

toestemming is verleend door de PEFC Nederland die de licentie heeft afgegeven en als er 

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

a) de grootte van het PEFC label zou resulteren in een onleesbaar keurmerklicentienummer 

b) de technologie die wordt gebruikt maak het niet mogelijk om een licentienummer te 

gebruiken met het PEFC label 

c) daarnaast geldt dit voor on-product gebruik wanneer: 

- de PEFC keurmerken met het licentienummer op andere onderdelen van het product 

worden genoemd (bijvoorbeeld op de verpakking, grotere (transport) dozen, een brochure of 

gebruiksaanwijzing van het product) 

- de gebruiker van de PEFC keurmerken duidelijk geïdentificeerd kan worden door andere 

on-product informatie 

6.3 Classificatie van PEFC keurmerk gebruikers  

 
6.3.1 Groep A: Nationale PEFC kantoren en PEFC Nederlands 

6.3.1.1 De nationale PEFC kantoren of andere PEFC Nederlands welke zijn geautoriseerd om de 

PEFC keurmerken alleen voor off-product doeleinden te gebruiken.  
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6.3.2 Groep B: Entiteiten die gecertificeerd zijn volgens een goedgekeurde PEFC duurzaam 

bosbeheer standaard.  

6.3.2.1 Elke entiteit die in aanmerking komt voor duurzaam bosbeheercertificering zal een geldig 

bosbeheer certificaat hebben om een licentie voor het gebruik van PEFC keurmerken te 

verkrijgen.  

 

6.3.2.2 Group B entiteiten met een PEFC erkend certificaat kunnen de PEFC keurmerken alleen 

voor off-product gebruik inzetten, tenzij zij ook volgens de PEFC Chain of Custody 

standaard gecertificeerd zijn.  

 

6.3.2.3 Als de certificering is geschorst, teruggetrokken of beëindigd wordt de PEFC 

keurmerklicentie ook automatisch geschorst (tot de schorsing wordt opgeheven) of 

beëindigd.  

6.3.3 Groep C: Entiteiten die gecertificeerd zijn volgens de PEFC International Chain of 

Custody standaard of een Chain of Custody standaard goedgekeurd door PEFC. 

6.3.3.1 Elke entiteit die in aanmerking komt voor PEFC Chain of Custody certificering zal een 

PEFC erkend certificaat hebben voor Chain of Custody (zie de definitie van PEFC erkend 

certificaat: 3.13) die geldig is om een PEFC keurmerklicentie te kunnen verkrijgen.  

 

6.3.3.2 Groep C keurmerk gebruikers kunnen de PEFC keurmerken zowel off- als on-product 

gebruiken.  

 

6.3.3.3 Als de certificering is geschorst, teruggetrokken of beëindigd wordt de PEFC 

keurmerklicentie ook automatisch geschorst (tot de schorsing wordt opgeheven) of 

beëindigd.  

6.4 Groep D: Overige gebruikers 

6.4.1.1 Organisaties en andere entiteiten die niet vallen onder de PEFC keurmerk groepen A, B en 

C.  

 

6.4.1.2 Groep D bevat organisaties zoals brancheverenigingen, retailers, onderzoek- en educatie 

instituten, certificerende instellingen, accrediterende instellingen, overheidsorganisaties, 

NGO’s, etc. Groep D bevat ook organisaties binnen de bos- en boomproducten 

handelsketen die geen Chain of Custody certificering nodig hebben omdat zij eindgebruikers 

van de bos- en boomproducten zijn of omdat zij producten verkopen met claims en/of 

labels op het product welke zijn vermeld door hun leveranciers.   

 

6.4.1.3 Groep D keurmerk gebruikers mogen de PEFC keurmerken alleen voor off-product gebruik 

inzetten.  

 

6.4.1.4 Retailers die vallen onder keurmerkgebruik groep D die PEFC-gecertificeerde 

eindproducten inkopen en direct aan de consument verkopen zonder het product op wat 

voor manier dan ook te bewerken, bijvoorbeeld door het inpakmateriaal te veranderen of de 

producten met niet-gecertificeerde producten te mengen, mogen als exclusieve groep de 

PEFC keurmerken indirect on-product gebruiken (zie eis 5.2.1 b) om PEFC-gecertificeerde 

producten te promoten volgens de volgende eisen:   

a) Ze moeten een groep D PEFC keurmerklicentie hebben.  

b) Het PEFC promotionele label zal op zijn minst één keer worden gebruikt met de volgende 

boodschap: “De producten die zijn gemerkt met het PEFC keurmerk kunnen worden 

geleverd als PEFC-gecertificeerd”. Dit bericht zal worden geplaats op een zichtbare plek 

zodat het voor het publiek duidelijk is waar de PEFC keurmerken voor staan in de 

catalogus, brochure of prijslijst.  
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c) De PEFC keurmerken mogen zonder het logo licentienummer van de gebruiker worden 

gebruikt in de catalogus, brochure of productlijst naast de producten die PEFC-gecertificeerd 

kunnen worden geleverd.  

d) De producten zullen het PEFC keurmerk fysiek on-product bevatten met daarop het logo 

licentienummer van de gecertificeerde leverancier.  

e) Het eerste gebruik zal worden goedgekeurd door de PEFC Council of door de PEFC 

Nederland, en de PEFC Council of de PEFC Nederland zal in het vervolg jaarlijks deze 

goedkeuring opnieuw moeten verlenen, of als het ontwerp wordt aangepast.   

f) De PEFC keurmerken zullen altijd volgens deze standaard of andere PEFC gerelateerde 

documentatie worden gebruikt. ‘ 

Notitie: Omdat de PEFC keurmerken altijd minimaal één maal in de catalogus, brochure of 

productlijst voorkomen is eis 6.2.5 in dit geval niet van toepassing.  

Tabel 1: Overzicht van de gebruikersgroepen 

PEFC Keurmerk gebruiker On-product gebruik Off-product gebruik 

Groep A: Nationale kantoren Nee Ja 

Groep B: Duurzaam 

bosbeheer certificaat houders 

Nee Ja 

Groep C: Chain of custody 

certificaat houders 

Ja Ja 

Groep D: Overige gebruikers Nee Ja 

 

Notitie 1: Groep B certificaathouders die ook een PEFC Chain of Custody certificaat hebben en 

daardoor ook in Groep C vallen kunnen de PEFC keurmerken on-product gebruiken.  

Notitie 2: Suggesties voor extra off-product berichten die kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld als 

bord in een bos, staan in Appendix A voor gebruikers uit groep B. 

Notitie 3: Voor retailers onder groep D, zie ook eis 6.3.4.4.  

 

7. Technische eisen voor de PEFC keurmerken 

 
7.1 Technische eisen voor het on-product gebruik van de PEFC keurmerken  

 

7.1.1 Algemene eisen 

 

7.1.1.1 Het product waar de PEFC keurmerken naar verwijzen zal duidelijk herkenbaar worden 

gemaakt. Als het product niet duidelijk herkenbaar kan worden gemaakt zal de tekst in het 

label van het product (zie 8.3.3) de link tussen de keurmerken en het product verduidelijken.  

 

Voorbeeld: Als PEFC-gecertificeerde potloden in een verpakking gaan die van grondstof uit bos wordt 

gemaakt, maar deze is niet PEFC-gecertificeerd, dan zal de tekst die samen met het PEFC logo op de 

verpakking staat duidelijk maken naar welk product het label verwijst door “dit product” te vervangen 

door “deze potloden”. 
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7.1.1.2 Om te bepalen of het percentage gecertificeerd materiaal in het product voldoende is om de 

PEFC keurmerken te dragen zal het gehele product in beschouwing worden genomen. Zie 

ook 5.2.2. 

 

Voorbeeld: Een boek kan de PEFC keurmerken bevatten als het gehele boek (de pagina’s plus de 

kaft) op zijn minst 70% PEFC-gecertificeerd materiaal bevat.  

 

7.1.1.3 Indirect on-product gebruik wat verwijst naar PEFC-gecertificeerd materiaal dat wordt 

gebruikt als deel van het productieproces van een product (zoals beschreven in 5.2.1, c) zal 

worden goedgekeurd door de PEFC Council.   

Notitie: Om toestemming te krijgen van de PEFC Council, kunnen organisaties naar de PEFC 

Nederland gaan welke hun licentie heeft afgegeven.  

 

7.1.2 De PEFC on-product labels 

 

7.1.2.1  Het PEFC-gecertificeerd label 

 
7.1.2.1.1 Het PEFC-gecertificeerd label is het algemene label dat wordt gebruikt op het product.  

[voorbeeld van het algemene PEFC label zonder tm] 

 

7.1.2.1.2 Het PEFC-gecertificeerd label mag worden gebruikt wanneer minstens 70% van het 

materiaal uit bos of bomen uit PEFC-gecertificeerd materiaal bestaat en de hoeveelheid 

gerecycled materiaal lager is dan 100%.  

Notitie: Gerecyclede inhoud is in de bos- en boomproduct materiaalcategorieën opgenomen. Zie 

definitie 3.7.  

 

7.1.2.1.3 De tekst die in het PEFC-gecertificeerd label staat is: “[Dit product] komt uit duurzaam 

beheerde bossen, gerecyclede en gecontroleerde bronnen”. De woorden [dit product] mogen 

worden vervangen door de naam van het gecertificeerd product of het gecertificeerde 

materiaal in het product waarnaar het label refereert.  Deze wijziging kan alleen gedaan 

worden door de PEFC Label Generator te gebruiken. Zie ook 7.1.1.1 en 8.3.  

 

7.1.2.1.4 Wanneer het product geen PEFC-gecertificeerd materiaal vanuit gerecyclede bronnen 

bevat mag de tekst worden gebruikt zonder het woord “gerecyclede”. 

[Label zonder het woord ‘gerecycled’] 

 

7.1.2.1.5 Wanneer het product alleen materiaal uit PEFC-gecertificeerde bossen bevat, bijvoorbeeld  

materiaal dat is geleverd met de claim “100% PEFC Herkomst”, dan mag de volgende label 

tekst worden gebruikt: “[Dit product] komt uit duurzaam beheerde bossen”. 

[Label met alleen de tekst die hierboven genoemd staat] 

 

7.1.2.1.6 Voor PEFC-gecertificeerde projecten zullen de woorden “dit product” worden vervangen 

door “de bos- en boommaterialen die gebruikt zijn in dit project zijn”. Het woord “project” 

mag worden vervangen door het type project (paviljoen, toren, etc.).  

7.1.2.2 Het PEFC gerecycled label 

 
7.1.2.2.1 Het PEFC gerecycled label zal alleen worden gebruikt op producten die gerecycled 

materiaal bevatten (zie 3.15, definitie voor gerecycled materiaal). De labelnaam is “PEFC 

gerecycled” en de labeltekst is: “[Dit product] komt uit gerecyclede bronnen”. De woorden 

[Dit product] mogen worden vervangen door de naam van het gecertificeerde product of het 
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gecertificeerde materiaal dat in het product is verwerkt en waaraan het label refereert. Deze 

wijziging kan alleen gedaan worden door gebruik te maken van de PEFC Label Generator.  

 

[PEFC recycled label] 

 

 

Tabel 2: Overzicht van de opties voor het gebruik van on-product PEFC labels 

 [gecertificeerd label] [recycled label] 

Label naam PEFC gecertificeerd PEFC gerecycled 

Eisen voor gebruik Minimaal 70% PEFC-
gecertificeerd materiaal en 
minder dan 100% gerecycled 
materiaal 

100% gerecycled materiaal  

Algemene label teksten “[Dit product] komt uit 
duurzaam beheerde bossen, 
gerecyclede en gecontroleerde 
bronnen” 
 
“Dit product” zal worden 
vervangen door de naam van 
het gecertificeerde product of 
het gecertificeerde materiaal 
als het niet duidelijk is 
waarnaar het label verwijst.  
 
Wanneer het product geen 
gerecylced materiaal bevat, 

mag de labeltekst worden 
gebruikt zonder het woord 
“gerecycled” 
 
Wanneer het product alleen 
materiaal bevat van PEFC 
gecertificeerde bossen, kan de 
labeltekst worden gebruikt 
zonder “gerecyclede en 
gecontroleerde bronnen” 

“[Dit product] komt uit 
gerecyclede bronnen” 
 
“Dit product” zal worden 
vervangen door de naam van 
het gecertificeerde product of 
het gecertificeerde materiaal 
als het niet duidelijk is 
waarnaar het label verwijst. 

 

 

7.1.3 De PEFC initialen 

 

7.1.3.1 De PEFC initialen mogen direct op een product worden gebruikt als het product minimaal 

70% PEFC-gecertificeerd materiaal bevat.  

Voorbeeld 1: Dit product is gemaakt van PEFC-gecertificeerd hout (PEFC/XX-XX-XXX) 

 

Voorbeeld 2: Dit tijdschrift is gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier (PEFC/XX-XX-XXX) 

7.1.3.2 Indien het product geen PEFC label draagt maar wel de initialen PEFC moet het 

keurmerklicentienummer vermeldt worden.  
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7.1.3.3 Het gecertificeerde product of het gecertificeerde materiaal in het product waaraan de PEFC 

initialen refereren zullen duidelijk worden geïdentificeerd. Als het niet duidelijk is naar wat 

voor product de PEFC initialen refereren, zal het product worden gespecificeerd. Zie eis 

7.1.1.1.  

 

7.1.3.4 Elk on-product gebruik van de PEFC initialen anders dan hierboven genoemd zal worden 

goedgekeurd door de PEFC Council.  

Noot: Om toestemming te krijgen van de PEFC Council, kunnen organisaties contact opnemen met 

de PEFC Nederland die de licentie heeft verstrekt.  

 

7.1.3.5 De eisen die beschreven zijn in deze sectie zijn niet van toepassing voor het gebruik van de 

PEFC initialen met het doel om Chain of Custody claims door te geven door gecertificeerde 

organisaties zoals beschreven in de PEFC Chain of Custody Standaard, PEFC ST 2002.  

 

7.2 Technische eisen voor het off-product gebruik van de PEFC keurmerken  

 

7.2.1 Het PEFC off-product label 

 

7.2.1.1 Het PEFC promotionele label is:  

 

[promo label] 

 

7.2.1.2 De algemene tekst die bij het PEFC promotionele label hoort is: “Voor duurzaam 

bosbeheer”.  

 

7.2.1.3 Additionele label teksten voor promotionele doeleinden staan in Appendix A van deze 

standaard.  

 

7.2.1.4 De PEFC off-product label teksten mogen voor promotioneel gebruik zonder het PEFC label  

worden gebruikt volgens dezelfde eisen als het label. In deze gevallen, en wanneer het 

PEFC label niet wordt gebruikt in nabijheid van de tekst, zal het PEFC 

keurmerklicentienummer naast de tekst worden geplaatst.  

 

7.2.1.5 Organisaties die een PEFC bosbeheer of PEFC Chain of Custody erkend certificaat 

hebben (PEFC keurmerk gebruikersgroepen B en C) mogen het PEFC promotionele label 

gebruiken op: 

 

a) Briefpapier, catalogi of elke andere vorm van promotioneel materiaal, zo lang er geen 

verwarring ontstaat over wat er gecertificeerd is.  

 

b) Facturen of leveringsdocumentatie. De producten die met een PEFC claim worden 

geleverd zullen duidelijk worden geïdentificeerd. 

 

7.2.1.6 Het PEFC label mag voor promotionele doeleinden op niet-commerciële producten worden 

gebruikt. Het moet duidelijk worden gemaakt waar het PEFC label op het niet-commerciële 

product naar refereert. De promotionele labeltekst zal worden toegevoegd.  

Noot: Voor het gebruik van het PEFC label in catalogi, brochures of productlijsten door niet-

gecertificeerde retailers zie 6.3.4.4. 
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7.2.2 De PEFC initialen  

 

7.2.2.1 Het is toegestaan om de PEFC initialen off-product te gebruiken onder dezelfde condities en 

eisen als het PEFC promotionele label. Het moet altijd accuraat zijn en volgens de juiste 

regels naar PEFC verwijzen.  

8. Grafische eisen van de PEFC labels  
8.1 Elementen van het PEFC label  

 

[plaatje label] 

 

8.1.1 PEFC logo (A) 

 

8.1.1.1 Het PEFC logo bestaat uit twee bomen omgeven door een pijl en de “PEFC” initialen 

daaronder.  

 

8.1.2 PEFC keurmerklicentienummer (B) 

 

8.1.2.1 Om het mogelijk te maken de organisatie die de PEFC keurmerken gebruikt te kunnen 

identificeren zal het PEFC logo samen met het PEFC licentienummer van de organisatie 

worden gebruikt. Zie eis 6.2.1.  

 

8.1.3 Label naam (C) 

 

8.1.3.1 De labelnaam communiceert de betekenis van het logo.  

 

8.1.3.2 De officiële labelnamen zijn in het Engels. Vertalingen zullen worden verkregen uit de PEFC 

Label Generator.  

 

8.1.3.3 Het PEFC label mag de labelnaam in meerdere talen bevatten. Er zijn verschillende opties 

in de PEFC Label Generator.  

 

8.1.4 Label tekst (D) 

 

8.1.4.1 De label tekst communiceert de betekenis van het logo  

 

8.1.4.2 De officiële labelteksten zijn in het Engels. Vertalingen zullen worden verkregen uit de PEFC 

Label Generator.  

 

8.1.4.3 Het PEFC label mag de labeltekst in meerdere talen bevatten. Er zijn verschillende opties in 

de PEFC Label Generator.  

 

8.1.5 PEFC website (E) 

 
8.1.5.1 De PEFC Council website www.pefc.org mag worden vervangen door de website van een 

PEFC Nederland (bijvoorbeeld www.pefc.nl of www.pefcnederland.nl).  

 

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.nl/
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8.1.6 PEFC label kader (F) 

 

8.1.6.1 Als het kader wordt gebruikt zal het kader altijd de verhoudingen en afmetingen binnen de 

verschillende elementen van het label respecteren.  

8.2 Grafische specificaties  

 

8.2.1 Kleuren 

 

8.2.1.1 De PEFC labels mogen in drie kleuren worden gebruikt: groen, zwart en wit en altijd met 

een enkele, contrasterende kleur in de achtergrond.  

 

8.2.1.2 De PEFC labels in groen zullen het kader in dezelfde kleur hebben, met de PEFC label 

naam, tekst en PEFC website in het zwart. Voor de kleuren zwart en wit zullen alle 

elementen in het PEFC label in dezelfde kleur staan. De PEFC labelnaam voor de drie 

labels moet dikgedrukt zijn.  

 

Noot: Voor het beschrijven van de grafische specificaties is het groene PEFC label in 

landschap lay-out gebruikt. Dezelfde principes zijn van toepassing voor alle andere labels.  

 

[drie labels] 

 

8.2.2 Label lay-out  

 

8.2.2.1 Het PEFC label mag worden gebruikt in portret of landschap lay-out  

[label landschap] [label portret] 

 

8.2.3 Dimensies  

 

8.2.3.1 De ratio tussen de hoogte en wijdte moet altijd worden behouden. De proporties tussen de 

verschillende elementen van het PEFC label moeten ook worden gerespecteerd.  

8.2.4 Minimum grootte 

 

8.2.4.1 De minimumgrootte van het PEFC label zal zijn:  

[landschap label 27mm] [verticaal label 15mm] [logo 11mm] 

 

8.2.5 Plaatsing 

 

8.2.5.1 Er zal genoeg vrije ruimte om het PEFC label heen gelaten worden om te verzekeren dat 

het overzichtelijk en makkelijk herkenbaar blijft. De minimale vrije ruimte zal gelijk zijn aan de 

hoogte van de letter ‘P’ van het PEFC logo wat wordt gebruikt in het label.  

 

[label met kader en ‘p’ eromheen] [label zonder kader en met ‘p’ eromheen] 

 

8.3 Optioneel gebruik van het label  

 
8.3.1 De volgende elementen mogen optioneel worden weggelaten van de PEFC labels: 
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 PEFC gecertificeerd 

label 

PEFC gerecycled 

label 

PEFC off-product 

label 

PEFC logo Nee Nee Nee 

Label naam Ja Nee Niet van toepassing 

Label tekst Ja* Ja* Ja* 

PEFC website Ja Ja Ja 

Kader Ja Ja Ja 

* Het gebruik zal altijd voldoen aan eis 7.1.1.1. Zie ook eisen 8.3.2 en 8.3.3. 

 

 

8.3.1 Als de PEFC labels zonder tekst worden gebruikt, mag het label de naam van het product 

bevatten zoals in het onderstaand voorbeeld.  

 

[logo met alleen het woord ‘verpakking’] 

 

8.3.2 Als het niet duidelijk is waar het PEFC label naar verwijst (zie 7.1.1), mag de tekst worden 

vervangen door de naam van het product.  

 

8.3.3 Het PEFC label kan voor promotioneel gebruikt worden zonder de labeltekst als duidelijk uit 

de context kan worden opgemaakt waar PEFC voor staat in het label.  

 

8.3.4 Wanneer het design het niet toestaat om een normaal PEFC label te gebruiken is het 

mogelijk om een klein PEFC label te gebruiken, mits er vooraf toestemming is gegeven van 

de PEFC Nederland die de licentie heeft afgegeven. Wanneer dit kleine label gebruikt wordt 

voor on-product doelen zal duidelijk worden gemaakt naar welk product of materiaal het 

PEFC label refereert. Als het voor promotionele doeleinden wordt gebruikt, zal het duidelijk 

worden gemaakt waar PEFC voor staat. Het kleine label zal op de volgende manier worden 

gebruikt: 

 

a) Met het PEFC logo gesplitst in twee bomen omgeven door een pijl en de ‘PEFC’ initialen en 

het keurmerklicentienummer naast elkaar. De minimum grootte van dit formaat van het 

PEFC label zal zo groot zijn dat het licentienummer nog leesbaar is. [mini logo 1] 

 

b) Met het PEFC logo geplitst in twee bomen omgeven door een pijl en de PEFC initialen en 

het keurmerklicentienummer onder de PEFC initialen. De minimum grootte van dit formaat 

van het PEFC label zal zo groot zijn dat het licentienummer nog leesbaar is. [mini logo 2] 

 

8.4 Modificaties 

 
8.4.1 De PEFC labels die verkregen zijn uit de PEFC Label Generator zullen niet worden 

aangepast of opnieuw gemaakt.  
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8.4.2 Het gebruik van de PEFC labels in een niet standaard kleur of elke andere aanpassing heeft 

voorafgaand toestemming nodig van de PEFC Council.  

Notitie: Om toestemming te krijgen van de PEFC Council kunnen organisaties naar de PEFC 

Nederland (PEFC Nederland) gaan die hun licentie heeft uitgegeven. 

 

Appendix 1 (normatief):  

Alternatieve promotionele label teksten 

 

 
Keurmerkgebruik groep Tekst 

Groep B - Voor duurzaam bosbeheer 
- [bedrijfsnaam] heeft een PEFC -certificaat voor 
duurzaam bosbeheer 
- [bedrijfsnaam] beheert dit bos volgens de eisen van 
het PEFC keurmerk 
- Ons bosbeheer is PEFC-gecertificeerd 

Groep C 
Gecertificeerde bedrijven 

- Voor duurzaam bosbeheer 
- [bedrijfsnaam] heeft een PEFC Chain of custody 
certificaat 
- [bedrijfsnaam] biedt PEFC-gecertificeerde 
producten aan 
- Door PEFC-gecertificeerd 
[hout/papier/verpakkingsmateriaal] in te kopen 
[steunen wij]/ [steunt bedrijfsnaam] duurzaam 
beheerde bossen wereldwijd  
- Het PEFC logo op onze producten waarborgt dat 
ons [hout/papier/verpakkingsmateriaal] uit 
duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en 
gecontroleerde bronnen komt. Met elke aankoop 
waar een PEFC label op staat maak je wereldwijd 
een verschil voor de bossen.  
 

Groep D 
Certificerende Instellingen 

- Voor duurzaam bosbeheer 
- [Certificerende Instelling] is geaccrediteerd voor 
PEFC Boscertificering 
- [Certificerende Instelling] is geaccrediteerd voor 
PEFC Chain of custody certificering 
- [Certificerende Instelling] is geaccrediteerd voor 
PEFC Boscertificering en PEFC Chain of custody 
certificering 
 

Groep D 
Accrediterende Instellingen 

- Voor duurzaam bosbeheer 
- [accrediterende Instelling] biedt PEFC 
Boscertificering aan 
- [accrediteremde Instelling] biedt PEFC Chain 
of custody certificering aan 
- [accrediterende Instelling] biedt PEFC 
Boscertificering en PEFC Chain of custody 
certificering aan 
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Groep D 
niet-gecertificeerde organisaties die PEFC-
gecertificeerde eind producten kopen 

- Voor duurzaam bosbeheer 
- [bedrijfsnaam] verkoopt PEFC-gecertificeerde 
producten 
- Door PEFC-gecertificeerd in te kopen, steunen 
[wij/bedrijfsnaam] duurzaam beheerde bossen 
wereldwijd 
- Door PEFC-gecertificeerd 
[hout/papier/verpakkingsmateriaal] in te kopen, 
steunen wij duurzaam beheerde bossen 
wereldwijd 
- Het PEFC logo op onze producten waarborgt 
dat ons [hout/papier/verpakkingsmateriaal]  uit 
duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en 
gecontroleerde bronnen komt 

Groep D 
PEFC International lid 

- Voor duurzaam bosbeheer 
- [bedrijfsnaam] is een PEFC lid 
- Door PEFC-gecertificeerd in te kopen, steunen 
[wij/bedrijfsnaam] duurzaam beheerde bossen 
wereldwijd 
- Door PEFC-gecertificeerd 
[hout/papier/verpakkingsmateriaal] in te kopen, 
steunen wij duurzaam beheerde bossen 
wereldwijd 
- Het PEFC logo op onze producten waarborgt 
dat ons [hout/papier/verpakkingsmateriaal]  uit 
duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en 
gecontroleerde bronnen komt 

Groep D 
Elke andere organisatie die tot groep D behoort 
maar niet hierboven staat genoemd 

- Voor duurzaam bosbeheer  

 
Notitie 1: Organisaties die in meer dan één groep vallen mogen alle label teksten van de categorie 

waar zij toe behoren gebruiken (bijvoorbeeld, PEFC leden die ook gecertificeerd zijn mogen de tekst 

gebruiken die beschreven is voor groep D: PEFC International lid of groep C: gecertificeerde 

bedrijven) 

Notitie 2: De woorden tussen de haakjes, [ ], moet worden vervangen door de gegeven opties. 

Bijvoorbeeld, als een organisatie PEFC-gecertificeerd hout verkoopt zal er op het label staan: “Het 

PEFC logo op onze producten verzekert dat ons hout uit duurzaam beheerde bossen, gerecyclede en 

gecontroleerde bronnen komt.” 
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Appendix 2 (informatief)  

Voorbeelden van verkeerd PEFC label gebruik 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Pas het lettertype niet aan   Verander de proporties van de labelelementen niet 

  

 

 

 

 

 Strek het PEFC label niet uit of druk het niet samen 

 

 

Pas de kleur van de elementen van het PEFC label 

niet aan 

 

 

 

 

 

Gebruik geen PEFC labels met andere teksten, claims of labels die verkeerd kunnen worden 

begrepen of misleidend zijn ten aanzien van PEFC.  
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Behoud genoeg ruimte tussen de verschillende  

elementen binnen het PEFC label 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Gebruik het promotionele label niet on-product 

 

 

    

 

  

 

 

 

Respecteer de minimumlengte van vrije ruimte  Gebruik de PEFC label niet met de “TM” 

(gelijk aan de lengte van de ‘P’ in het logo) 

tussen het PEFC label en andere  

labels en elementen om het PEFC label heen 

 

Verplaats of verwijder geen 

elementen die niet mogen worden 

verplaatst of verwijderd 

Gebruik geen vervaagde PEFC 

labels 




