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Het PEFC-logo en de PEFC-labels zijn merken 

die wereldwijd vertrouwen genieten, merken die 

ondernemingen, consumenten, boseigenaars en 

–beheerders, evenals andere stakeholders helpen 

om producten en goederen uit duurzaam beheerde 

bossen te identificeren en te promoten.

De vraag naar PEFC-certificatie is de voorbije jaren 

gestaag gegroeid, nu het grote publiek er meer 

en meer van overtuigd lijkt te zijn dat bossen een 

rol spelen in het oplossen van maatschappelijke 

uitdagingen zoals de klimaatverandering. 

Vandaag beheert PEFC meer dan 230 miljoen 

hectare aan gecertificeerde bossen – een gebied 

dat even groot is als heel Mexico, of  als Frankrijk, 

Duitsland, Italië en het VK samen – en is daarmee 

de grootste certificatieorganisatie ter wereld.

dOeLSTeLLiNG VAN deZe TOOLKiT 
Het is voor PEFC essentieel om zijn merk te beschermen 

en erop toe te zien dat het logo en het label correct en op 

controleerbare wijze worden gebruikt. PEFC wil er zeker 

van zijn dat alle verklaringen die aan het merk worden 

gekoppeld, relevant en niet misleidend zijn. 

De Toolkit m.b.t. de gebruiksregels van het PEFC-merk 

moet de gebruikers van het logo helpen om het logo en 

de labels correct te gebruiken voor wat design en lay-out 

betreft, en moet hen in staat stellen om de technische 

richtlijnen en de branding van PEFC na te leven. 

Het gebruik van het logo en het label stelt ondernemingen 

en boseigenaars in staat om: 

duidelijk aan te geven dat zij zich verbinden tot duur-•	
zame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (Corporate Social Responsibility - CSR);

milieubewuste en sociaal ingestelde klanten en consu-•	
menten aan te trekken;

de vraag naar producten uit PEFC-gecertificeerde bos-•	
sen te stimuleren;

duidelijk te maken dat zij zich verbinden tot duurzaam •	
bosbeheer.

Het logo en het label mogen uitsluitend worden gebruikt 

wanneer u een gebruikslicentie heeft verkregen. In dit 

document en in de Gebruiksregels van het PEFC-merk – 

Vereisten (PEFC ST 2001:2008 v2) leest u wat u moet doen 

om deze vereisten na te leven.*

* Gebruikers van het logo die conform Bijlage 4 van het Technisch 
document van PEFC een Chain of  Custody certificaat (controle-
ketencertificaat) hebben verkregen, dienen de eerste versie van 
deze Toolkit te gebruiken.

beLANGriJKSTe wiJZiGiNGeN iN deZe VerSie 
Deze versie van de Toolkit m.b.t. de gebruiksregels van het 

merk werd aangepast, zodat deze de wijzigingen aan de 

Gebruiksregels van het PEFC-merk – Vereisten (PEFC ST 

2001:2008 v2) omvat. 

Wijzigingen die betrekking hebben op design en lay-out, 

omvatten :

Label “PEFC-gecertificeerd”: nieuwe tekst voor de •	
verklaring. 

Label “PEFC-gecertificeerd en gerecycleerd”: nieuwe •	
naam voor het label, nieuwe tekst voor de verklaring, 
verplicht gebruik van het Mobius-logo vervalt, gebruik 
van de labelnaam steeds verplicht. 

INLEIDING
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Een handelsmerk kan een naam, een logo of  zelfs een 

slagzin zijn – ieder woord, symbool of  teken dat wordt 

gebruikt om producten of  diensten van een organisatie 

te identificeren en ze te onderscheiden van producten of  

diensten van andere organisaties. Omdat sterke handels-

merken essentieel zijn om sterke en geloofwaardige merken 

te creëren, zijn dit bijzonder waardevolle elementen. 

Het PEFC-logo en de initialen “PEFC” zijn de exclusieve 

eigendom van de PEFC Council en zijn internationaal ge-

deponeerde handelsmerken. 

Het is belangrijk dat u de PEFC-handelsmerken correct 

gebruikt om verwarring bij de klant of  consument over 

eigendom, verantwoordelijkheid, draagwijdte en toepas-

singsgebied van de certificatie en het toegelaten gebruik 

van het logo te vermijden, zodat de investeringen die PEFC 

hierin heeft gedaan, worden gevrijwaard. 

Dat betekent dat ieder gebruik dat: 

zou inhouden dat PEFC deelneemt aan activiteiten van •	
een gecertificeerde entiteit die niet onder het toepas-
singsgebied van het certificaat vallen, of  dergelijke 
activiteiten ondersteunt of  ervoor verantwoordelijk is, 
of

zou kunnen leiden tot een foute interpretatie of  een •	
verkeerd begrip van de activiteiten van de entiteiten 
waarvoor het PEFC-certificaat werd behaald, of  dat de 
geloofwaardigheid van PEFC zou aantasten,

verboden is. PEFC behoudt zich in dergelijke gevallen het 

recht voor om het contract met betrekking tot het gebruiks-

recht van het logo op te zeggen. 

INLEIDING vervolg

HANdeLSmerK & iNTeLLecTUeLe eiGeNdOm 
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INHOUD

deeL A: A LGemeNe eiSeN m.b.T. HeT GebrUiK VAN 
LOGO eN LAbeL

d eeL b: ANdere LAbeL- eN deSiGNOPTieS biJLAGe: V OOrbeeLdeN VAN TOePASSiNGeN VAN 
HeT LAbeL 

Dit deel bevat alle relevante informatie die nodig 

is om het PEFC-logo en -label correct te gebruiken. 

Het stelt u in staat om uit te maken tot welke ge-

bruikersgroep u behoort (hoofdstuk 1) en welke de 

desbetreffende opties voor het gebruik van het logo 

zijn (hoofdstuk 2). De elementen van het PEFC-logo 

en -label en de PEFC-standaardlabels worden gede-

tailleerd beschreven in de hoofdstukken 3 en 4. Het 

hoofdstuk met betrekking tot de designspecificaties 

heeft tot doel ervoor te zorgen dat het PEFC-logo 

en -label correct en consequent worden gebruikt, 

en moet helpen om vaak voorkomende inbreuken 

te vermijden (hoofdstuk 6). Voor het gebruik van 

het PEFC-logo en -label in andere talen zijn officiële 

vertalingen beschikbaar. 

A.1. GebrUiKerSGrOePeN LOGO 6  
A.2. OPTieS m.b.T. HeT GebrUiK VAN HeT LOGO 7  
A.3. eLemeNTeN VAN HeT PeFc-LOGO eN -LAbeL 8 
A.4. PeFc-STANdAArdLAbeLS 9 
A.5. deSiGNSPeciFicATieS 11 
A.6. iNbreUKeN 12 
A.7. OFFiciËLe VerTALiNGeN 13

Om ervoor te zorgen dat het label op voldoende 

flexibele wijze zou kunnen worden toegepast, zonder 

echter de consequente look-and-feel in gevaar te 

brengen, worden u in dit deel een aantal mogelijk-

heden aangereikt voor de labels PEFC-gecertificeerd 

(hoofdstuk 7), PEFC-gerecycleerd (hoofdstuk 8) en 

voor PEFC-promotie (hoofdstuk 9).

b.1. LAbeL PeFc-GecerTiFiceerd 15  
b.2. LAbeL PeFc-GerecYcLeerd 16 
b.3. LAbeL VOOr PeFc-PrOmOTie 17 

Tal van voorbeelden van de wijze waarop het PEFC-

logo en de PEFC-labels op diverse producten kunnen 

worden gebruikt. 
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DEEL A : 
ALGEMENE EISEN MET 
BETREKKING TOT HET 
GEBRUIK VAN LOGO EN 
LABEL
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De gebruikslicentie voor het PEFC-logo kan wor-

den toegekend aan vier verschillende gebruikers-

groepen: Chain of  Custody (CoC) gecertificeerde 

ondernemingen (controleketencertificaat), gecer-

tificeerde eigenaars/beheerders van duurzaam be-

heerde bossen (Sustainable Forest Management), 

niet-gecertificeerde entiteiten en erkende licentie-

beheerders. Daarnaast zijn er nog vereenvoudigde 

licentievereisten voor entiteiten die het logo een-

malig gebruiken ter illustratie of  voor educatieve 

doeleinden (niet productgerelateerd). 

cOc-GecerTiFiceerde ONderNemiNGeN 
Dit zijn entiteiten uit de verwerkingsketen van producten 

afkomstig uit de bosbouw die het PEFC Chain of  Custody 

certificaat hebben behaald. Voorbeelden hiervan zijn: pro-

ducenten; houtverwerkende bedrijven; aankooporganisa-

ties; traders; distributeurs en kleinhandelaars. (PEFC-logo 

gebruikersgroep C) 

GecerTiFiceerde bOSeiGeNAArS/-beHeerderS
Dit zijn entiteiten die bossen bezitten/beheren waarvoor 

het door PEFC erkende certificaat voor duurzaam bos-

beheer werd behaald. Voorbeelden hiervan zijn: houders 

van regionale of  groepscertificaten, andere entiteiten die 

participeren in regionale of  groepscertificatie (bijvoorbeeld 

uitbesteders), en individuele boseigenaars. (PEFC-logo 

gebruikersgroep B) 

NieT-GecerTiFiceerde eNTiTeiTeN
Dit zijn entiteiten die gecertificeerde producten verkopen 

zonder dat zij daarvoor een PEFC-certificaat moeten beha-

len (bijvoorbeeld kleinhandelaars of  doe-het-zelfwinkels als 

verkopers van gecertificeerde producten, die onmiskenbaar 

kunnen worden geïdentificeerd en die het label krijgen via 

hun leveranciers), en andere die PEFC-certificatie promoten 

en ondersteunen (bijvoorbeeld de overheid of  banken als 

eindgebruikers van gecertificeerde producten, en orga-

nisaties en verenigingen die communiceren over PEFC). 

(PEFC-logo gebruikersgroep D) 

erKeNde LiceNTiebeHeerderS
Dit zijn entiteiten die de toelating hebben om de gebruiks-

licentie voor het PEFC-logo toe te kennen in naam van 

de PEFC Council. Voorbeelden hiervan zijn de nationale 

PEFC-leden en PEFC promotie-initiatieven. (PEFC-logo 

gebruikersgroep A) 

eeNmALiGe GebrUiKerS
Voor entiteiten die het logo slechts eenmalig gebruiken 

ter illustratie of  voor educatieve doeleinden (niet pro-

ductgerelateerd), gelden vereenvoudigde licentievereisten. 

Voorbeelden hiervan zijn: de media, kranten, tijdschriften, 

rapporten en websites. 

Voor meer informatie over eenmalige gebruikers, gelieve 

contact op te nemen met PEFC Belgium. 

A.1. GEBRUIKERSGROEPEN LOGO

Verplichte goedkeuring: 

Alle entiteiten, zowel certificaathouders als niet-cer-

tificaathouders, moeten een gebruikslicentie voor het 

logo aanvragen bij de PEFC Council of  een erkende 

licentiebeheerder (bijvoorbeeld de nationale PEFC-

leden of  PEFC promotie-initiatieven), en wel voordat 

zij het PEFC-logo of  -label gaan gebruiken.
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Er zijn twee mogelijkheden voor het gebruik van 

het logo: het eigenlijke logo gebruiken op een 

gecertificeerd product en op bedrijfsdrukwerk, 

brochures en andere documentatie die aan het 

product is gerelateerd (“gebruik op het product”); 

en het logo los van een product gebruiken, bijvoor-

beeld voor promotie- of  educatieve doeleinden 

(“niet productgerelateerd”).

LAbeLmATriX

GebrUiK “OP HeT PrOdUcT” (mOGeLiJK VOOr coc-Ge-
cerTiFiceerde ONderNemiNGeN eN GecerTiFiceerde 
bOSeiGeNAArS/-beHeerderS) 
Door het PEFC-logo op een product te gebruiken, kunnen 

PEFC-gecertificeerde entiteiten perfect te kennen geven 

dat zij zich hebben verbonden tot duurzaam bosbeheer en 

kunnen zij de inspanningen die zij leveren op het gebied 

van het milieu en hun maatschappelijke engagement, in 

de verf  zetten. Ondernemingen in de verwerkingsketen 

en consumenten zien op die manier dat de grondstof-

fen die in het product verwerkt zijn, afkomstig zijn uit 

PEFC-gecertificeerde bossen of  van recyclage en/of  ge-

controleerde bronnen. De consument beschikt daardoor 

over duurzame opties wanneer hij een op hout gebaseerd 

product koopt. 

“Op het product” omvat het gebruik op: 

tastbare producten (onverpakte producten), producten •	
in individuele verpakking, containers, wikkels, enz.; of  
op grote dozen, kratten, enz. die worden gebruikt voor 
het transport van producten; enz.

documentatie over een specifiek PEFC-gecertificeerd •	
product of  op documenten die ernaar verwijzen (bij-
voorbeeld facturen, paklijsten, advertenties, brochu-

res, enz.). 

Opgelet: ieder gebruik van het PEFC-logo en -label dat verwijst naar – of 
kan worden beschouwd als verwijzend naar – een welbepaald PEFC-
gecertificeerd product en/of de herkomst van de grondstoffen die bij 
de productie ervan werden gebruikt, wordt beschouwd als “gebruik 
op het product”.

“NieT PrOdUcTGereLATeerd” GebrUiK
(mOGeLiJK VOOr ALLe GebrUiKerSGrOePeN)

Het PEFC-logo is bijzonder geloofwaardig en stelt onderne-

mingen, organisaties, de overheid, verenigingen en andere 

in staat om te communiceren over hun steun aan PEFC 

duurzaam gecertificeerd bosbeheer en om dit te promoten. 

Niet productgerelateerd gebruik verwijst niet naar speci-

fieke producten of  naar het feit dat grondstoffen afkomstig 

zouden zijn uit PEFC-gecertificeerde bossen. 

Niet productgerelateerd gebruik omvat het gebruik van het 

PEFC-logo en -label in communicatie over PEFC-certificatie 

op/in: 

jaarverslagen, CSR-verslagen(Corporate Social •	
Responsibility - maatschappelijk verantwoord onderne-
men), brochures en ander schriftelijk materiaal;

displays, posters in winkels, op beurzen;•	

advertenties en folders;•	

websites.•	

A.2. OPTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO

Logo-gebruikersgroepen/opties 

voor het gebruik van het logo

Op het 

product

Niet product-

gerelateerd

CoC-gecertificeerde onderne-•	

mingen

Gecertificeerde boseigenaars/-•	

beheerders

✔ ✔

Niet-gecertificeerde entiteiten•	

Erkende licentie-beheerders•	

Eenmalige gebruikers•	
✘ ✔
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VerPLicHTe eLemeNTeN 
1   Het PEFC-logo bestaat uit een cirkel met twee 

bomen en de initialen “PEFC”.

2   Het PEFC-logo is een gedeponeerd handelsmerk 

en het Trademark-teken (™) moet steeds worden 

gebruikt. 

3   De houder van het gebruiksrecht kan worden 

geïdentificeerd aan de hand van het PEFC-

licentienummer. 

Opmerking: het PEFC-licentienummer is NIET identiek aan 

het nummer van het certificaat Duurzaam Bosbeheer of  het 

controleketencertificaat (Chain of  Custody certificaat).

OPTiONeLe eLemeNTeN 
4   Vermeldt het percentage van PEFC-gecertificeerde 

grondstoffen in het product (ten minste 70%) 

en kan uitsluitend worden gebruikt op het label 

“PEFC-gecertificeerd”.

5   De naam van het label en de verklaring geven 

uitleg over de betekenis van het logo

6   PEFC-website

Het Mobius-logo is een optioneel element dat uitsluitend 

kan worden gebruikt in combinatie met het label ‘PEFC-

gerecycleerd”. Zie bladzijde 16 voor meer details.

A.3. ELEMENTEN VAN HET PEFC-LOGO EN -LABEL

PEFC/01-00-01

XX %

Naam label

PEFC Verklaring 

PEFC Verklaring 

PEFC Verklaring

www.pefc.org

1

2

3

4 5

6

PEFC handelsmerk

Het PEFC-logo en de initialen “PEFC” zijn de exclu-

sieve eigendom van de PEFC Council en zijn interna-

tionaal gedeponeerde handelsmerken.

Dat betekent dat ieder gebruik dat: 

zou suggereren dat PEFC deelneemt aan een •	
activiteit van een gecertificeerde entiteit die niet 
onder het toepassingsgebied van het certificaat 
valt, of  deze ondersteunt of  ervoor verantwoorde-
lijk is, of  dat

aanleiding zou kunnen geven tot een verkeerde •	
interpretatie of  het verkeerd begrijpen van de 
activiteiten van de entiteit voor wat de PEFC-
certificatie betreft, of  dat de geloofwaardigheid 
van PEFC zou kunnen aantasten,

verboden is. PEFC behoudt zich het recht voor om het 

contract met betrekking tot het gebruik van het logo 

in dergelijke gevallen op te zeggen.

Misbruik

Aangezien de handelsmerken een visueel herken-

ningspunt zijn waaraan consumenten steeds vaker 

aandacht besteden, is het essentieel dat verkeerd 

gebruik van de PEFC-handelsmerken, ook al is het 

onbedoeld, wordt rechtgezet. Wij moedigen iedereen 

aan om foutief  gebruik te melden, zodat wij het pro-

bleem behoorlijk kunnen onderzoeken.Voor meer in-

formatie over PEFC-handelsmerken en om vermeend 

misbruik van handelsmerk of  label te melden, kunt u 

contact opnemen met PEFC Belgium op het volgende 

e-mailadres: info@pefc.be
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PEFC onderscheidt drie types van labels. De la-

bels ‘PEFC-gecertificeerd’ en ‘PEFC-gerecycleerd’ 

kunnen worden gebruikt op het product, terwijl 

het label ‘Voor duurzaam bosbeheer’ beschik-

baar is voor niet-productgerelateerd gebruik. Het 

licentienummer van het logo (‘PEFC/xx-xx-xx’) 

is een belangrijk element van het PEFC-label, 

aangezien het de unieke identificatie vormt van 

de licentiehouder.

GebrUiK OP HeT PrOdUcT

PEFC-gecertificeerd (te gebruiken door CoC-gecertificeerde 

ondernemingen en gecertificeerde boseigenaars/-beheer-

ders)

Verklaring: “Dit product komt uit duurzaam beheerde bossen, 

gerecycleerde en gecontroleerde bronnen.”

Deze verklaring, die is gebaseerd op Bijlage 1 van PEFC ST 

2002:2010, houdt in dat het product bestaat uit:

ten minste 70% hout afkomstig uit PEFC-•	
gecertificeerde bossen die voldoen aan de eisen van 
de Duurzaamheidsbenchmark van PEFC of  deze eisen 
overtreffen, en uit gerecycleerde grondstoffen; en

hout afkomstig van gecontroleerde bronnen.•	

De hoeveelheid gerecycleerde grondstoffen mag niet meer 

dan 85% van de inhoud uitmaken.

Wanneer het product geen gerecycleerde grondstoffen 

bevat, moet de verklaring worden gebruikt zonder het 

woord “gerecycleerd”.

PEFC-gerecycleerd (te gebruiken door CoC-gecertificeerde 

ondernemingen)

Verklaring: “Dit product komt uit gerecycleerde en gecontro-

leerde bronnen.”

Deze verklaring, die is gebaseerd op Bijlage 1 van PEFC ST 

2002:2010, houdt in dat het product bestaat uit:

ten minste 70% PEFC-gecertificeerde grondstoffen van •	
gerecycleerde bronnen; en

hout afkomstig van gecontroleerde bronnen.•	

A.4. STANDAARDLABELS 

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
gerecycleerde en 
gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gerecycleerdENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE



10

NieT-PrOdUcTGereLATeerd GebrUiK

Voor duurzaam bosbeheer (kan door alle gebruikersgroe-

pen, BEHALVE eenmalige gebruikers, worden gebruikt)

Verklaring: “Voor duurzaam bosbeheer”

Dit label, dat voor educatieve of  promotionele doeleinden 

werd ontwikkeld, geeft aan dat de gebruiker duurzaam 

bosbeheer en PEFC-certificatie ondersteunt.

eeNmALiG GebrUiK

Voor duurzaam bosbeheer (te gebruiken door eenmalige 

gebruikers)

Verklaring: “Voor duurzaam bosbeheer.”

Voor dit label, dat voor eenmalig gebruik werd ontwikkeld, 

gelden specifieke gebruiksregels:

De toelating om dit label te gebruiken kan uitsluitend •	
worden gegeven door de PEFC Belgium;

Alleen niet productgerelateerd gebruik is toegestaan;•	

Bij het logo moet het registratienummer “PEFC/07-•	
01-01” van PEFC Belgium worden vermeld;

De verklaring “Voor duurzaam bosbeheer” en  •	
“www.pefc.be” of  “www.pefc.org” moeten worden 
vermeld;

In de onmiddellijke buurt van het label moet de •	
clausule “Gebruikt met toestemming van de PEFC 
Belgium” worden vermeld.

A.4. STANDAARDLABELS vervolg

PEFC/XX-XX-XX

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.be

PEFC/XX-XX-XX

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.be

Betrokkenheid van derden bij het gebruik van het 

label

Licentiehouders zijn verantwoordelijk voor de nale-

ving van het contract met betrekking tot het gebruiks-

recht van het logo.

Dit is eveneens van toepassing wanneer een derde 

partij is betrokken bij het gebruik van het logo (bij-

voorbeeld door designers, drukkers, productadver-

tenties in externe catalogi).

In dergelijke gevallen is het aangewezen dat de licen-

tiehouder en de derde partij een schriftelijke overeen-

komst sluiten om de naleving van de gebruiksregels 

van het logo te waarborgen.

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE
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UiTZicHT

Met rand   Zonder rand

Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen voor de versie 

met of  zonder rand.

miNimUmFOrmAAT

De aanbevolen minimale afmetingen opdat het label lees-

baar blijft.

VriJe rUimTe

De vrije ruimte rond het label moet ervoor zorgen dat het 

label voldoende uitkomt en makkelijk herkenbaar is.

A.5. DESIGNSPECIFICATIES

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

Gebruikers van het logo kunnen het standaard 

PEFC-logo en –label aanpassen door de richting 

van het logo (staand/liggend) en de kleur te kie-

zen, en het logo of  label met of  zonder rand 

gebruiken. In deze richtlijnen wordt ter illustra-

tie steeds gebruik gemaakt van het groene label 

PEFC-gecertificeerd, liggend, met rand. Dezelfde 

principes zijn van toepassing op alle andere labels. 

1. Groen 2. Zwart 

3. Wit op zwarte achtergrond 4. 3D 

Specificaties kleuren-

weergave groen logo:

Pantone 368 

CMYK C 57 M 00 Y 100 K 00 

RGB R 123 G 193 B 27 

Web #7BC143 

ricHTiNG VAN HeT LOGO

Liggend

Staand

KLeUreNOPTieS/KLeUreNweerGAVe

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

27 mm

15 mm

ENKEL TER INFORMATIE
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Het is essentieel dat de PEFC-labels op conse-

quente wijze en correct worden weergegeven. De 

labels mogen op geen enkele manier worden ge-

wijzigd, behalve dan om het licentienummer toe 

te voegen, om te vergroten of  te verkleinen en 

om wijzigingen zoals beschreven in Deel B aan te 

brengen. De verhoudingen van het label mogen 

niet worden gewijzigd wanneer het wordt vergroot 

of  verkleind.

A.6. INBREUKEN

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit duurzaam beheerde bossen, 
gerecycleerde en gecontroleerde bronnen.

www.pefc.org

PEFC-
gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecerti-
ficeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde en 
gecontroleerde bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit duurzaam 
beheerde bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

De verhoudingen van het label op geen enkele manier 

wijzigen.
Het lettertype van de inhoud van het label niet wijzigen.

Het label op geen enkele manier uitrekken. De kleur van geen enkel onderdeel van het label wijzigen.
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A.7. OFFICIËLE VERTALINGEN

LOGO OP HeT PrOdUcT: PeFc-GecerTiFiceerd
Nederlands: PEFC-gecertificeerd

Maximum 85% gerecycleerde grondstof  :

Dit product (of de naam van het product) komt uit duur-•	
zaam beheerd bos, gerecycleerde en gecontroleerde 
bronnen.

Zonder gerecycleerde grondstof  :

Dit product (of de naam van het product) komt uit duur-•	
zaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen.

Frans: PEFC certifié

Maximum 85% de matières recyclées :

Ce produit (ou le nom de produit) est issu de forêts gérées •	
durablement, de sources recyclées et contrôlées

Sans matières recyclées :

Ce produit (ou le nom de produit) est issu de forêts gérées •	
durablement et de sources contrôlées

Engels: PEFC Certified

Maximum 85% content of  recycled material :

This product (or product name) is from sustainably ma-•	
naged forests, recycled and controlled sources.

Without recycled material :

This product (or product name) is from sustainably ma-•	
naged forests and controlled sources.

Duits: PEFC zertifiziert

Maximum 85% recycling Quellen

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter •	
Produktname) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldem Reclycling und kontrollierten Quellen

Ohne recycling Quellen

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter •	
Produktname) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldem und kontrollierten Quellen

LOGO OP HeT PrOdUcT: PeFc-GerecYcLeerd
Nederlands: PEFC-gerecycleerd

Dit produit (of de naam van het product) komt uit gerecycleerde 

en gecontroleerde bronnen

Frans: PEFC-recyclé

Ce produit (ou le nom de ce produit) est issu de sources recy-

clées et contrôlées

Engels: PEFC Recycled

This product (or product name) is from recycled and control-

led sources

Duits: PEFC recycelt

Dieses Produkt (oder Teile davon oder konkreter Produktname) 

stammt aus  Recycling und kontrollierten Quellen

LOGO NieT-PrOdUcTGereLATeerd
Nederlands

Voor duurzaam bosbeheer

Frans

Promouvoir la gestion durable de la forêt

Engels

Promoting sustainable forest management

Duits

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
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DEEL B:
ALTERNATIEVEN VOOR 
LABEL EN DESIGN
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STANdAArdLAbeL
Het standaardlabel omvat de verklaring “Dit product komt 

uit duurzaam beheerde bossen, gerecycleerde en gecon-

troleerde bronnen.” De elementen van het label vindt u 

hieronder.

ALTerNATieVe VerKLAriNGeN
De verklaring “Naam van het product komt uit duurzaam 

beheerde bossen, gerecycleerde en gecontroleerde bron-

nen” kan worden gebruikt als alternatief  voor de standaard-

verklaring (vervang de cursief  weergegeven tekst door de 

naam van het product).

weGLATeN VAN OPTiONeLe eLemeNTeN
De volgende elementen mogen worden weggelaten wanneer 

ze onleesbaar zouden zijn of  als het niet mogelijk is om 

ze aan te brengen op het product:

naam logo en/of•	

verklaring logo en/of•	

website.•	

beNAdrUKKeN VAN GecerTiFiceerde GrONdSTOFFeN
Het percentage van gecertificeerde grondstoffen in het 

product mag worden toegevoegd.

B.1. LABEL PEFC-GECERTIFICEERD (GEBRUIK OP HET PRODUCT)

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

XX%
PEFC-gecertificeerdPEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen

www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

Dit product komt uit 
duurzaam beheerde 
bossen, gerecycleerde 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org
PEFC-gecertificeerd

PEFC/XX-XX-XX

Wijzigingen van kleur, tekst of andere elementen

Om het PEFC-label weer te geven in niet-standaard-

kleuren, met andere verklaringen of  om enige an-

dere aanpassing door te voeren, is de voorafgaande 

toestemming van PEFC Belgium vereist. Neem voor 

meer informatie contact op met info@pefc.be.

Uitzonderlijk gebruik

Mits voorafgaande toestemming van de erkende 

licentiebeheerder die de licentie heeft afgeleverd, 

mag het PEFC-logo, wanneer het licentienummer on-

leesbaar zou zijn of  niet op het product kan worden 

aangebracht, zonder vermelding van het licentienum-

mer worden gebruikt, namelijk wanneer:

het PEFC-logo met licentienummer op andere •	
delen van het product wordt afgebeeld, of

wanneer de licentiehouder van het PEFC-logo •	
duidelijk en ondubbelzinnig op een andere ma-
nier kan worden geïdentificeerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw er-

kende licentiebeheerder.

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE
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STANdAArdLAbeL
Het standaardlabel omvat de verklaring “Dit product komt 

uit gerecycleerde en gecontroleerde bronnen.” De elemen-

ten van het label vindt u hieronder.

ALTerNATieVe VerKLAriNGeN
De verklaring “Naam van het product komt uit gerecycleerde 

en gecontroleerde bronnen” kan worden gebruikt als al-

ternatief  voor de standaardverklaring (vervang de cursief  

weergegeven tekst door de naam van het product).

weGLATeN VAN OPTiONeLe eLemeNTeN
De volgende elementen mogen worden weggelaten wanneer 

ze onleesbaar zouden zijn of  als het niet mogelijk is om 

ze aan te brengen op het product:

verklaring logo en/of•	

website.•	

B.2. LABEL PEFC-GERECYCLEERD (GEBRUIK OP HET PRODUCT)

Wijzigingen van kleur, tekst of andere elementen

Om het PEFC-label weer te geven in niet-standaard-

kleuren, met andere verklaringen of  om enige an-

dere aanpassing door te voeren, is de voorafgaande 

toestemming van PEFC Belgium vereist. Neem voor 

meer informatie contact op met info@pefc.be.

Mobius-logo

Het label PEFC-gerecycleerd kan conform ISO/IEC 

14 021 optioneel worden gecombineerd met het 

Mobius-logo.

Uitzonderlijk gebruik

Mits voorafgaande toestemming van de erkende 

licentiebeheerder die de licentie heeft afgeleverd, 

mag het PEFC-logo, wanneer het licentienummer on-

leesbaar zou zijn of  niet op het product kan worden 

aangebracht, zonder vermelding van het licentienum-

mer worden gebruikt, namelijk wanneer:

het PEFC-logo met licentienummer op andere •	
delen van het product wordt afgebeeld, of

wanneer de licentiehouder van het PEFC-logo •	
duidelijk en ondubbelzinnig op een andere ma-
nier kan worden geïdentificeerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw er-

kende licentiebeheerder.

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
gerecycleerde en 
gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gerecycleerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit product komt uit 
gerecycleerde en 
gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gerecycleerd
PEFC/XX-XX-XX

Naam van het 
product komt uit 
gerecycleerde en 
gecontroleerde 
bronnen.

www.pefc.org

PEFC-gerecycleerd

PEFC/XX-XX-XX

PEFC-gerecycleerd

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org
PEFC-gerecycleerd

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE

ENKEL TER INFORMATIE
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STANdAArdLAbeL
Het standaardlabel omvat de verklaring “Voor duurzaam 

bosbeheer” en de hieronder afgebeelde elementen.

ALTerNATieVe VerKLAriNGeN
De onderstaande verklaringen kunnen door de respectieve 

gebruikers van het logo worden gebruikt als alternatief  

(vervang de cursief  weergegeven tekst door de desbetref-

fende term).

CoC-gecertificeerde ondernemingen

“•	 [Onderneming] behaalde een controleketencertifi-
caat”.

“•	 [Onderneming] biedt PEFC-gecertificeerde producten 
aan”

Gecertificeerde boseigenaars/-beheerders

“•	 [Naam van het bos] is gecertificeerd”

“Dit bos is gecertificeerd”•	

Niet-gecertificeerde entiteiten

Certificatie-instellingen

“•	 [Certificatie-instelling] is erkend voor het uitreiken 
van het PEFC-certificaat bosbeheer” of  “[certificatie-
instelling] is erkend voor het uitreiken van het PEFC-

controleketencertificaat”

Entiteiten die PEFC-gecertificeerde producten aankopen

“•	 [Naam van de onderneming] koopt PEFC-
gecertificeerde producten” of

“•	 [Naam van de onderneming] koopt PEFC-
gecertificeerde producten in”

Kleinhandel

“•	 [Onderneming] biedt PEFC-gecertificeerde producten 

aan”

Partners

“•	 [Entiteit] is een PEFC-partner”

Leden van het Stakeholder Forum

“•	 [Entiteit] is lid van het PEFC Stakeholder Forum”

Buitengewone leden

“•	 [Entiteit] is buitengewoon PEFC-lid”

PEFC/XX-XX-XX

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.be

B.3. LABEL VOOR DUURZAAM BOSBEHEER (NIET PRODUCTGERELATEERD)

ENKEL TER INFORMATIE

weGLATeN VAN OPTiONeLe eLemeNTeN
De website (“www.pefc.be” of  “www.pefc.org”) mag worden 

weggelaten wanneer deze onleesbaar zou zijn of  als het niet 

mogelijk is om deze aan te brengen op het product.

Wijzigingen van kleur, tekst of andere elementen

Om het PEFC-label weer te geven in niet-standaard-

kleuren, met andere verklaringen of  om enige an-

dere aanpassing door te voeren, is de voorafgaande 

toestemming van PEFC Belgium vereist. Neem voor 

meer informatie contact op met info@pefc.be.

Uitzonderlijk gebruik

Mits voorafgaande toestemming van de erkende 

licentiebeheerder die de licentie heeft afgeleverd, 

mag het PEFC-logo, wanneer het licentienummer 

onleesbaar zou, zonder het licentienummer worden 

gebruikt.

Eenmalige gebruikers

Voor eenmalige gebruikers zijn er geen alternatieve 

label- en designopties.



18

BIJLAGE:
VOORBEELDEN VAN 
TOEPASSINGEN VAN HET 
LABEL
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PEFC Belgium vzw  

Centrumgalerij blok 2 

(6de verdiep) 

1000 Brussel 

België

T +32 2 223 44 21 

F +32 2 223 42 75

info@pefc.be 

www.pefc.be
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