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Voorwoord 

De PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een wereldwijd 
vertegenwoordigde organisatie voor de bevordering van duurzaam bosbeheer door middel van 
boscertificering en het labelen van bosproducten. Producten met de PEFC claim en /of het PEFC 
Logo geven klanten en eindgebruikers de garantie dat de gebruikte grondstoffen uit duurzaam 
beheerde bossen komen. 

De PEFC Council erkent nationale boscertificeringsystemen die moeten voldoen aan de eisen van de 
PEFC Council. De nationale systemen worden regelmatig opnieuw beoordeeld. 

Dit document is ontwikkeld in een open en transparant proces van consultatie en consensus met een 
groot aantal stakeholders. 

Dit document annuleert en vervangt Annex 5 van het PEFC Council Technical Document (PEFC Logo 
usage rules).  

In deze tweede editie is Amendement No. 1 opgenomen, zoals aangenomen door de PEFC General 
Assembly op 12 november 2010.  



PEFC ST 2001:2008, Tweede editie 5 

 

Introductie 

Het PEFC Logo/keurmerk geeft informatie over herkomst van houtproducten uit duurzaam beheerd 
bos, gerecyclede bronnen en andere niet-controversiële bronnen. Kopers en potentiële kopers kunnen 
deze informatie gebruik in hun keuze voor hun (milieu)bewuste inkoop. 

Het doel van het PEFC Logo/keurmerk is om, door het communiceren van nauwkeurige, 
controleerbare en niet misleidende informatie, de vraag en het aanbod van producten met een 
herkomst in duurzaam beheerd bos te bevorderen en zodoende de voortdurende verbetering van 
bossen wereldwijd via marktwerking te stimuleren. 

Dit document is gebaseerd op de algemene principes voor milieukeurmerken en claims, zoals 
gedefinieerd in ISO 14020:2000. 
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1 Bereik 

Dit document omvat de regels voor gebruikers van het PEFC Logo die leiden tot, nauwkeurig, 
controleerbaar, relevant en niet misleidend gebruik van het logo en bijbehorende claims. 

Dit document definieert de wettelijke bescherming van het PEFC Logo; het recht om het PEFC Logo 
te gebruiken; Logo gebruikerscategorieën en de regels voor on-product en off-product gebruik van het 
PEFC Logo. 

2 Referenties 

De volgende documenten zijn onmisbaar bij het toepassen van dit document. Voor documenten met 
of zonder datum geldt, dat altijd de laatste versie van toepassing is. 

Annex 1 of the PEFC Council Technical Document, Terms and Definitions 

PEFC ST 2002:2010 Chain of custody of forest based products - requirements 

ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims 
(Type II environmental labelling) 

3 Definities 

Voor dit document gelden de definities die zijn gegeven in Annex 1 van het PEFC Council Technical 
Document en PEFC ST 2002:2010 Chain of custody of forest based products - requirements 

3.1 Off-product gebruik 

Al het gebruik, anders dan on-product gebruik, dat geen betrekking heeft op een specifiek product en 
de herkomst van grondstof uit PEFC gecertificeerd bos. 

3.2 On-product gebruik 

Het gebruik van het PEFC Logo in verband met, of betrekking hebbend op PEFC gecertificeerde 
producten. Dit omvat: 

a) het gebruik direct op tastbare producten zelf (onverpakt), individueel verpakte producten, dozen, 
verpakkingsmateriaal, etc. of op grote dozen, kratten etc. die worden gebruikt voor het transport 
van producten. 

b) Het gebruik op documenten die betrekking hebben op het product (zoals factuur, pakbon, 
advertentie, brochure, etc.) waarbij het Logo verwijst naar het betreffende product. 

Noot: ieder gebruik dat door kopers of consumenten kan worden opgevat als verwijzend naar een specifiek 
product en/of herkomst van grondstof in het product wordt opgevat als on-product gebruik.  

3.3 PEFC erkend certificaat 

Dit is:  

a) een geldig geaccrediteerd bosbeheercertificaat 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 volgens de PEFC ST 2002:2010 verstrekt 
door een PEFC erkende certificeerder, of 

c) een geldig geaccrediteerd Chain of Custody-certificaat volgens een systeemeigen Chain of 
Custody-standaard die is erkend door de PEFC Council en verstrekt door een PEFC erkende, 
certificeerder.   

Noot: door de PEFC Council erkende boscertificeringsystemen en Chain of Custody standaards zijn te 
vinden op www.pefc.org. 
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4 Dekking van het PEFC Logo 

Het PEFC Logo en de bijbehorende claims hebben alleen betrekking op de herkomst van de grondstof 
uit bos die in het gelabelde product gebruikt is. 

OPMERKING: De herkomst van uit bos afkomstige grondstof vallend onder de PEFC claims is gedefinieerd als 
‘duurzaam beheerd bos’  en ‘gerecycled’ voor PEFC gecertificeerde grondstof, ‘niet-controversiële bronnen’ voor 
niet-gecertificeerde grondstof.   

     

5 Eigendom en gebruiksrecht van het PEFC Logo 

5.1 PEFC Logo eigendom 

Op het PEFC Logo zit auteursrecht en het is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van de 
PEFC Council. De letters “PEFC” vallen onder het auteursrecht en zijn geregistreerd. Gebruik van dit 
auteursrecht zonder toestemming is verboden en kan leiden tot vervolging. 

5.2 PEFC Logo gebruiksrecht 

Het PEFC Logo moet worden gebruikt samen met een PEFC Logo licentie die is verstrekt door de 
PEFC Council of een, door de PEFC Council, geautoriseerde organisatie in het land waar de PEFC 
Logo gebruiker geregistreerd staat (PEFC Nederland). De PEFC Logo licentie heeft betrekking op een 
individuele rechtspersoon. 

De geautoriseerde organisatie is òf een PEFC National Governing Boby òf een andere rechtspersoon 
die van de PEFC Council toestemming heeft gekregen om namens de PEFC Council licenties te 
verstrekken (In Nederland is dat de vereniging PEFC Nederland). 

Voor wat betreft off-product gebruik kan de PEFC Council of PEFC Nederland ook toestemming geven 
voor het éénmalig (one-off) gebruiken van het PEFC Logo. 

5.3 Recht op gebruik van “PEFC” initialen 

De “PEFC” initialen zullen worden gebruikt met een correcte verwijzing naar de PEFC Council, PEFC 
leden en hun certificeringsystemen. Het gebruik van de “PEFC” initialen in verwijzing naar een product 
of zijn grondstof moet worden ondersteund door een PEFC erkend bosbeheer- of Chain of Custody-
certificaat. 

6 PEFC Logo gebruikerscategorieën 

6.1 PEFC Logo gebruikersgroep A: National Governing Bodies 

De PEFC National Governing Bodies of andere rechtspersonen die middels een contract 
toestemming van de PEFC Council hebben gekregen om het PEFC Logo off-product te gebruiken en 
namens de PEFC Council PEFC Logo gebruikslicenties te verstrekken aan derden. 
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6.2 PEFC Logo gebruikersgroep B: Boseigenaren en -beheerders 

Boseigenaren en –beheerders die in het bezit zijn van een door PEFC erkend bosbeheercertificaat 
en alle rechtspersonen die deelnemen in een regio of groep met een door PEFC erkend certificaat. 

De volgende rechtspersonen vallen onder groep B: 

a) houders van een regiocertificaat; 

b) houders van een groepscertificaat (groep van boseigenaren); 

c) individuele boseigenaren (als houders van individuele certificaten of deelnemers in een regio- of 
groepscertificaat); 

d) overige rechtspersonen die deelnemen in een regio- of groepscertificaat (bijv. aannemers). 

6.3 PEFC Logo gebruikersgroep C: Ondernemingen in de houtketen 

Ondernemingen in de houtketen (bijv. Inkopers van hout, papier en biomassa, houtverwerkers en -
bewerkers, hout, papier en biomassa handelaren, distributeurs, retailers, etc.) die in het bezit zijn van 
een door PEFC erkend Chain of Custody-certificaat, inclusief vestigingen/groepsdeelnemers vallend 
onder door PEFC erkende Chain of Custody certificaten. 

6.4 PEFC Logo gebruikersgroep D: Overige gebruikers 

Organisaties en rechtspersonen anders dan vermeld in de PEFC Logo gebruikersgroepen A, B en C 
die het PEFC Logo off-product gebruiken voor promotionele en educatieve doeleinden. 

OPMERKING: PEFC Logo gebruikersgroep D omvat bijvoorbeeld brancheverenigingen, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, overheden, NGO’s etc. Groep D omvat ook ondernemingen in de houtketen, waarop de 
Chain of Custody certificering niet van toepassing zijn, omdat zij eindgebruikers zijn (overheid, banken) of zij 
verkopen producten waarbij de PEFC claim en/of het PEFC Logo door hun leverancier op het tastbare product is 
aangebracht. 
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7 PEFC Logo gebruik 

7.1 Algemene eisen 

Het PEFC Logo kan worden gebruikt in relatie tot producten waarbij het verwijst naar de herkomst van 
de grondstof uit bos (on-product gebruik) of verwijzen naar het PEFC systeem of de betrokkenheid 
van de PEFC Logo gebruiker met het PEFC systeem (off-product gebruik). 

Tabel 1 

PEFC Logo gebruiker/ PEFC Logo gebruik On-product gebruik Off-product gebruik 

Groep A: National Governing Bodies Nee Ja 

Groep B: Houders bosbeheer certificaat Ja Ja 

Groep C: Houders CoC certificaat Ja Ja 

Group D: Overige gebruikers Nee Ja 

 

7.2 On-product gebruik 

7.2.1 Voorwaarden voor on-product gebruik 

Het PEFC Logo kan on-product gebruikt worden door een PEFC Logo gebruiker met een geldige 
PEFC Logo gebruikslicentie voor groep B (boseigenaren en –beheerders) en groep C 
(ondernemingen in de houtketen). 
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7.2.2 Algemene opbouw van PEFC labels 

Het PEFC Logo kan on-product als onderdeel van een PEFC label als volgt worden gebruikt: 

 

 

PEFC Logo 

Het PEFC Logo bestaat uit de cirkel met twee bomen en de initialen “PEFC”. 

Kleur: Het PEFC Logo kan in drie kleuren worden afgebeeld (zwart, groen and 3D). Het PEFC Logo 
mag ook in het wit op een effen achtergrond worden afgebeeld. 

Afmeting: De hoogte/breedteverhouding blijft onveranderd. 

TM symbool 

Het PEFC handelsmerksymbool(TM) moet altijd bij het PEFC Logo worden vermeld. 

PEFC Logo licentie nummer 

Het aan de PEFC Logo gebruiker verstrekte PEFC Logo licentienummer moet altijd worden vermeld.  

Percentage PEFC gecertificeerde grondstof 

Het percentage dat het gehalte aan PEFC gecertificeerde grondstof in het product aangeeft kan als 
onderdeel van het “PEFC gecertificeerd” label worden vermeld (zie 7.2.3). 

Label naam en label claim 

De officiële PEFC label naam en claims zijn Engelstalig. PEFC Nederland zorgt voor de juiste 
vertaling van de naam en claims naar het Nederlands. 

PEFC website 

De website van de PEFC Council, www.pefc.org, mag vervangen worden door de website van PEFC 
Nederland, www.pefcnederland.org. 

Verdere details over het gebruik van PEFC labels staan beschreven in de PEFC Logo usage toolkit. 

 

B 
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7.2.3 Specifieke opbouw van PEFC labels 

7.2.3.1 “PEFC gecertificeerd” label 

Tabel 2 

 

Officiële vertalingen in een andere taal vindt u in 
de online labelgenerator 
http://pefc.org/certification-services/logo-
use/official-translations of neem contact op met 
PEFC 

Label naam PEFC gecertificeerd 

Label omschrijving Het product bevat tenminste 70% PEFC gecertificeerde grondstof afkomstig 
uit bos dat is gecertificeerd als duurzaam beheerd volgens een door PEFC 
erkend certificeringsysteem of gerecycled materiaal  

Het gehalte aan PEFC gecertificeerde grondstof is aangetoond door de 
PEFC erkende Chain of Custody standaard. Zowel het bosbeheer als de 
Chain of Custody zijn gecertificeerd door een, derde partij, certificerende 
instelling die is geaccrediteerd door een lid van het International Accreditation 
Forum (IAF).  

Als het product geen gerecycled materiaal bevat moet het label worden 
gebruikt zonder het woord “gerecyclede”. 

Definitie van 
herkomst van de 
grondstof 

Appendix 1 van PEFC ST 2002:2010 of 

een definitie van een systeemspecifieke claim en materiaal herkomst erkend 
door de PEFC Council als overeenkomend met Appendix 1 van PEFC ST 
2002:2010. 

Min. gehalte PEFC 
gecertificeerde 
grondstof 

70 % 

Max. gehalte 
gerecycled materiaal 

85% 

Vereisten voor 
gecontroleerde 
bronnen 

Niet-PEFC gecertificeerde grondstof dient te zijn gecontroleerd op niet-
controversiële herkomst. 

Opties bij gebruik 
van het label 

Het PEFC label kan naar keuze worden gebruikt: 

a) zonder label naam en/of label claim en/of PEFC website wanneer deze 
elementen onleesbaar zouden worden of het niet haalbaar is om deze 
op het product te plaatsen, 

b) met vermelding van percentage PEFC gecertificeerde grondstof, 

c) met splitsing van het PEFC Logo. De cirkel met de twee bomen erin en 
het woord  ‘PEFC’ (incl. TM en PEFC Logo licentie nummer ) worden 
naast elkaar geplaatst. 

In de PEFC Logo usage toolkit staan meer details beschreven. 

 

http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
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7.2.3.2 “PEFC gerecycled” label 

Tabel 3 

 

Officiële vertalingen in een andere taal vindt u 
in de online labelgenerator 
http://pefc.org/certification-services/logo-
use/official-translations of neem contact op met 
PEFC. 

 

 

 

Label naam PEFC gerecycled. 

Label omschrijving Het product bevat minimaal 70% PEFC gecertificeerd materiaal uit 
gerecyclede bronnen. Het gehalte gerecycled materiaal is berekend 
op basis van ISO/IEC 14021 

Definitie van 
herkomst van de 
grondstof 

Appendix 1 van PEFC ST 2002:2010 of 

een definitie van een systeemspecifieke claim en materiaal 
herkomst erkend door de PEFC Council als overeenkomend met 
Appendix 1 van PEFC ST 2002:2010. 

Eisen aan PEFC 
gerecycled materiaal 

Gerecycled materiaal zoals gedefinieerd in PEFC ST 2002:2010  

Eisen voor 
gecontroleerde 
bronnen 

Niet-PEFC gecertificeerde grondstof dient te zijn gecontroleerd op 
niet-controversiële herkomst. 

Min. gehalte PEFC 
gecertificeerde 
grondstof 

70% 

Min. gehalte PEFC 
gerecycled materiaal 

70% 

Opties bij gebruik 
van het label 

Het PEFC label kan naar keuze worden gebruikt: 

a) zonder label naam en/of label claim en/of PEFC website 
wanneer deze elementen onleesbaar zouden worden of het 
niet haalbaar is om deze op het product te plaatsen, 

b) met het PEFC Logo, Mobius loop logo en PEFC label naam 
/claim/website naast elkaar geplaatst. 

In de PEFC Logo usage toolkit staan meer details beschreven. 

7.2.4 Uitzonderlijk gebruik van het PEFC Logo 

7.2.4.1 Gebruik van het PEFC Logo zonder het PEFC Logo licentie nummer 

Bij uitzondering, met toestemming van de organisatie die de PEFC Logo licentie heeft verstrekt, kan 
het PEFC Logo zonder het PEFC Logo licentie nummer worden gebruikt wanneer het formaat van het 
PEFC Logo/label ertoe leidt dat het licentie nummer onleesbaar wordt, of wanneer het plaatsen van 
het licentie nummer op het product niet haalbaar is en 

a) het PEFC Logo met het licentie nummer ook op andere delen van het product wordt gebruikt 
(bijv. verpakking, dozen, gebruiksaanwijzing) of 

http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
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b) de gebruiker van het PEFC Logo duidelijk en zonder twijfel kan worden herkend aan de hand 
van andere on-product informatie. 

7.3 Off-product gebruik 

7.3.1 Bereik van off-product gebruik 

Het off-product PEFC Logo gebruik omvat; 

(a) communicatie over PEFC erkenning van certificeringsystemen voor bosbeheer, 

(b) communicatie over gecertificeerde status (door PEFC Logo gebruikersgroep B en C), 

(c) communicatie over de PEFC erkenning van certificaten (door certificerende instelling) 

(d) communicatie over de inkoop van PEFC gecertificeerde producten of verbondenheid met de 
inkoop van PEFC gecertificeerde producten (eindgebruikers van PEFC gecertificeerde 
producten), 

(e) communicatie over lidmaatschap van of samenwerking met PEFC (leden en partners van de 
PEFC Council en/of PEFC National Governing Bodies), 

(f) communicatie over projecten en initiatieven gericht op de ontwikkeling en promotie van PEFC 
certificering en certificeringsystemen, 

(g) overig educatief en promotioneel gebruik van het PEFC Logo (PEFC Council en National 
Governing Bodies, gecertificeerden, certificerende instellingen, verkopers van PEFC 
gecertificeerde producten die niet over Chain of Custody beschikken, etc.). 

7.3.2 Voorwaarden voor het off-product gebruik 

Alleen PEFC Logo gebruikers met een geldige PEFC Logo licentie voor één van de PEFC Logo 
gebruikersgroepen mogen het PEFC Logo off-product gebruiken.  

7.3.3 Algemene regels voor off-product gebruik 

 

 

 

 

Officiële vertalingen in een andere taal vindt u in de online 
labelgenerator http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-
translations of neem contact op met PEFC. 

 

Het PEFC Logo bestaat uit de cirkel met twee bomen erin en de initialen “PEFC”. 

Kleur: Het PEFC Logo kan in drie kleuren worden afgebeeld (zwart, groen and 3D). Het PEFC Logo 
mag ook in het wit op een effen achtergrond worden afgebeeld. 

Afmeting: De hoogte/breedteverhouding blijft onveranderd. 

 

http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
http://pefc.org/certification-services/logo-use/official-translations
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TM symbool: Het PEFC handelsmerksymbool(TM) moet altijd bij het PEFC Logo worden vermeld 

PEFC Logo licentie nummer: Het aan de PEFC Logo gebruiker verstrekte PEFC Logo 
licentienummer moet altijd worden vermeld.  

PEFC claim: Het PEFC Logo kan worden gebruikt met of zonder de PEFC claim en de vermelding 
van de PEFC website. De officiële claim voor off-product gebruik is: “Promoting sustainable forest 
management”. De officiële claim in het Nederlands luidt: “Voor duurzaam bosbeheer”. Meer 
vertalingen staan in de PEFC Logo usage toolkit. 

Aanvullende claims voor specifieke PEFC Logo gebruikers staan vermeld in de PEFC Logo usage 
toolkit. 

7.3.4 Uitzonderlijk gebruik 

7.3.4.1 Gebruik van het PEFC Logo zonder het PEFC Logo licentie nummer 

Bij uitzondering kan het PEFC Logo zonder het PEFC Logo licentie nummer gebruikt worden wanneer 
het formaat van het PEFC Logo/label ertoe leidt dat het licentie nummer onleesbaar wordt of wanneer 
de gebruikte technologie het gebruik van het licentie nummer samen met het PEFC Logo niet toelaat.  

Voor het gebruik van het PEFC Logo zonder licentie nummer dient van tevoren toestemming te zijn 
verkregen van de organisatie die de licentie heeft verstrekt. 

 


