Samenvatting van het gewijzigde FSC logo
Voorschriften voor het gebruik van het FSC keurmerk door certificaathouders
FSC-50-001 (V1-0) EN
FSC gecertificeerde organisaties mogen deze nieuwe standaard gebruiken vanaf
1 maart 2010. Naleving wordt verplicht vanaf 1 januari 2011.
Bestaande voorraden van gelabelde producten en promotiemateriaal, die zijn
goedgekeurd volgens de FSC-STD-40-201 en FSC-TMK-50-201 kunnen verder worden
gebruikt en verspreid.
Nieuwe ontwerpen mogen alleen worden gebruikt conform de nieuwe regels en als er
nog steeds gebruik wordt gemaakt van de oude ontwerpen, moeten deze worden
gebruikt volgens de oude normen voor on-product labels en promotionele
toepassingen.
Deze standaard vervangt:
FSC-STD-40-201 “On-product labeling requirements” (2004)
FSC product labeling guide (2004)
FSC-TMK-50-201 “FSC requirements for the promotional use of the FSC trademarks by FSC Certificate Holders and
non-certified commercial organizations” (2007) – all parts applicable to certificate holders
FSC-TMK-50-003 “FSC trademark use by holders of group CoC certificates” (2004)
FSC-STD-40-003 “Standard for multi-site certification of chain of custody operations” (2007) - section 4.14
FSC-STD-40-006 “FSC chain of custody standard for project certification” (2006) – sections 11, 12 and 13
FSC-POL-40-002 “Group chain of custody (CoC) certification: FSC guidelines for certification bodies” (2004) - clauses
2.7, 3.29 and 3.30

Deze standaard is van kracht van 1 maart 2010
 De FSC keurmerk licentiecode en alle mogelijke toepassingen zijn opgenomen in
deze standaard. De licentiecode zal samen met het certificaat nummer worden
gebruikt op certificaat databank, zodat de organisatie details nog gemakkelijk
kunnen worden gecontroleerd. Voor certificaathouders ziet de code er als volgt uit:
FSC-C000000. De code wordt automatisch gegenereerd voor alle bestaande
certificaathouders en kan worden gecontroleerd op de labelgenerator, van kracht
zodra de nieuwe standaard effectief is, of op de database. De labelgenerator voegt
de code automatisch in het label ontwerp.
 Zoals voorheen, moet het certificaatnummer wel worden gebruikt op facturen en
verkoopdocumenten om de status aan te geven van de FSC-gecertificeerde
producten.
 Het gebruik van elk FSC keurmerk moet worden voorzien door de
handelsmerk symbolen ® of ™ (in superscript) wat de
registratiestatus vertegenwoordigt van het FSC keurmerk in het
land waar FSC-gecertificeerde producten of materialen moeten
worden verkocht of gedistribueerd. Het symbool is een intrinsiek onderdeel van
het logo, en worden toegevoegd aan "FSC" of "Forest Stewardship Council" bij het
eerste gebruik in een tekst. De registratiestatus van het FSC-handelsmerk voor het
desbetreffende land is opgenomen in bijlage 1.

 Het label moet het soort specificeren van het gecertificeerde product wanneer
het eindproduct of de inhoud van de verpakking niet FSC-gecertificeerd
materiaal bevat anders dan geringe componenten. Het type product moet altijd
worden vermeld op FSC-gecertificeerd gedrukte publicaties.
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Voorbeelden zijn “Hout
Hout uit goedbeheerde bossen” voor een FSC gecertificeerd
houten onderdeel in niet-FSC
FSC gecertificeerde
certificeerde verpakking (100% label) of
“Verpakking
Verpakking uit verantwoorde bronnen”
bronnen in het geval van een niet-FSC
niet
gecertificeerd product in FSC gecertificeerde
e verpakking (Mix label) of “Papier
gemaakt van gerecycled
recycled materiaal”
materi
voor een publicatie (Recycled label).

 Het FSC label moet duidelijk zichtbaar zijn op het product, zijn verpakking of
beide.
Wanneer de plaatsing van het normale label voor een soort product is niet aan de
zichtzijde van de consument komt (zoals een zijwand of in een boek) kan een
kopie van het logo worden gebruikt op een meer prominente plek

 De FSC labels zijn:
a) 100% label voor producten met 100% materiaal van FSC gecertificeerde
ge
bossen. De label tekst is “[Product type] uit goedbeheerde bossen”.
bossen
b) Mix label voor producten met een combinatie van materiaal
al uit FSC
gecertificeerde bossen,
bossen FSC gecontroleerd hout en and geschikt gerecycled
fiber. De label tekstt is “[Product type] uit verantwoorde bronnen”.
bronnen
c) Recycled label voor producten met alleen gerecycled
ge
fiber. De label tekst
teks is
“[Product type] gemaakt uit gerecycled
ge
materiaal”.

 De vereiste elementen
en voor de standaard label zijn:

 De vereiste elementen voor het mini label zijn:

 De groene kleur voor reproductie wordt:
Pantone C:
Pantone 626

CMYK:
100%
60%
100%
20%

Cyaan
Magenta
Geel
Zwart
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RGB:
50 Rood
80 Groen
en
60 Blauw

Als het printproces een beperkt aantal kleuren gebruikt, kan het FSC label
transparant worden weergegeven op een effen kleur (zonder patroon)
achtergrond op voorwaarde dat door het contrast het label goed leesbaar wordt.
wordt
In dat geval wordt de inhoud van het etiket en de omtrek alleen weergegeven in
zwart of wit. Het gebruik van een transparante
transparante achtergrond moet worden
goedgekeurd door de certificerende instantie voorafgaand aan de productie.
productie

 Formaat and afmeting
Standaard label

Mini label

 Label tekst
Een lijst van woorden voor productsoorten wordt verstrekt in de labelgenerator,
zoals "hout", "papier" en "verpakking".. Deze zijn bedoeld als brede
categorieën. Specifieke productnamen mogen niet worden gebruikt. De lijst is niet
uitputtend en anderen woorden
woor
zijn mogelijk, zoals nieuwe niet--hout
bosproducten. De organisatie zal contact opnemen met de certificerende instelling
met een verzoek om een nieuw woord toe te voegen.
 Percentage gerecycled
recycled fiber
Het percentage gerecyclede inhoud genoemd onder de the Mobius
Loop kan als volgt verwerkt worden




Voor het FSC Mix label, kan het percentage toegevoegd
worden onder de Mobius
bius loop.
Voor het FSC Recycled label is het percentage altijd 100%.
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 Promotioneel gebruik van het FSC logo


Het FSC keurmerk zal niet gebruikt worden op visitekaartjes
om de certificering van de organisatie te promoten.



Wanneer promotionele artikelen geheel of gedeeltelijk
gemaakt zijn van hout (zoals potloden of memory sticks)
moeten het FSC gelabelde producten zijn om ook het FSC
logo als promotie voor de organisatie te mogen gebruiken.



Het FSC logo zal niet worden gebruikt op borden en
spandoeken op beurzen tenzij FSC gecertificeerde producten
worden getoond. FSC gecertificeerde bouwbedrijven zullen
daarvoor in de plaats afbeeldingen tonen van gecertificeerde
projecten. Wanneer producten normalerwijze geen FSC-logo
hebben zullen speciaal voor de beurs aangebracht worden.

 Misbruik van het label en logo
Voorbeelden van foutief gebruik:

 KEURMERK REGEL VOOR GROUP, EN MULTI-SITE CERTIFICAAT HOUDERS


De groepmanager (entity) zal geen enkel document maken voor haar deelnemers wat lijkt
op een FSC-certificaat. Als individuele lidmaatschaps documenten worden afgegeven, moet
deze verklaring worden opgenomen:
a) "Het managen van de FSC-certificering programma van [naam van de groep]"
b) "Groepscertificering door [naam van de certificatie-instelling]"



Sub-codes van de leden worden niet toegevoegd aan de licentiecode.
Het certificaatnummer (met sub-code) moet nog wel genoemd worden op facturen
(identificering van FSC gecertificeerde producten) en ander verkoop- en leverings
documenten.
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