Bijlage 12. Gebruik FSC® handelsmerken voor deelnemers Groepcertificering
Groepsleden dienen zich te houden aan de regels en voorschriften omtrent het gebruik van FSChandelsmerken.
Hier volgt een samenvatting van de nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van de FSChandelsmerken.
Algemene voorwaarden
De FSC handelsmerken zijn:


het FSC-logo (het bekende boompje met vinkje),



de letters “FSC”, en



de naam “Forest Stewardship Council”.

Deze FSC-handelsmerken moeten worden voorzien van het handelsmerksymbool ® (in
superscript). Dit symbool is een onlosmakelijk onderdeel van het FSC-logo en moet bij gebruik
van "FSC" of "Forest Stewardship Council" in een tekst worden toegevoegd bij de eerste
vermelding.
Bij gebruik van alleen de letters “FSC” of de naam “Forest Stewardship Council” (dus zonder het
FSC-logo) moet het certificaatnummer van het groepslid worden vermeld, en wel als volgt CUFM/COC-011833 F XXX (voor groepslid 001 is dat CU-FM/COC-011833 F 001).
Het FSC-logo mag alleen worden gebruikt in verband met productgroepen zoals opgenomen in
het groepsledencontract en gespecificeerd op het FSC-certificaat. Momenteel (januari 2019)
betreft dat rondhout en brandhout.
Let op: Leden van de FSC-groepscertificering van de Unie van Bosgroepen mogen uitsluitend
rondhout en brandhout leveren met FSC-keurmerk, tenzij ze beschikken over een eigen Chainof-Custody-certificaat. Wanneer groepsleden zonder COC-certificaat het rondhout bewerken tot
een product of halffabrikaat (ook schaaldelen!), dan verliest het hout de status van FSC.
Het gebruik van het FSC-logo in de praktijk
Het gebruik van het FSC-logo is toegestaan bij toepassing van een vast label. Dit vaste label kan
de groepsmanager op internet aanmaken op een afgeschermde FSC-website. Op het label staat
voor alle leden dezelfde licentiecode: FSC® C006314. Bij het FSC logogebruik mag het
certificaatnummer CU-FM/COC-011833 F XXX niet meer worden vermeld.
FSC-labels dienen te worden geprint in een formaat waarbij alle elementen leesbaar zijn.
Aanbevolen afmetingen zijn voor het staande label (“portrait”) minimaal 17 mm breed en het
liggende label (“landscape”) minimaal 12 mm hoog. De hoogte/breedteverhouding mag niet
worden gewijzigd.
De kleur van het label is bij voorkeur wit op groen. Groen op wit, zwart op wit of wit of zwart is
echter ook mogelijk (voorbeelden staan hieronder afgebeeld). De standaard groene kleur van het
label mag niet worden gewijzigd.
Het label is beschikbaar in verschillende bestandsformaten (jpg, eps). Op verzoek stuurt de
Groepsmanager dit label toe.

Bij gebruik van het FSC-logo wordt geadviseerd om het vaste label toe te passen. Het is mogelijk
om onder voorwaarden af te wijken van het label, maar daarvoor dient de groepsmanager vooraf
goedkeuring te vragen aan Control Union Certifications. Neem in dit geval contact op met de
groepsmanager.
FSC onderscheid 2 soorten van logogebruik:
a)

promotioneel (bijvoorbeeld op infopanelen, op schriftelijk materiaal en op websites);

b) op het product zelf of op het label aan het product.

a) Promotioneel gebruik van het FSC-logo.
Bij gebruik van het FSC-logo op infopanelen, openstellingsborden, informatiemateriaal, websites,
facturen, offertes en dergelijke dient het volledige promotionele label te worden gebruikt. Het
label mag niet zodanig worden geplaatst, dat daardoor de indruk ontstaat dat het groepslid
gelieerd is aan de FSC organisatie of dat alle producten van het groepslid FSC-gecertificeerd zijn.
Bijvoorbeeld door het prominent op de voorkant van een brochure of in het briefhoofd te
plaatsen.
Labels voor promotioneel gebruik:

Na goedkeuring door Control Union (via de groepsmanager) mag aanvullende informatie over FSC
bij het FSC-label worden geplaatst. Daarbij mag het woord “duurzaam” niet worden gebuikt. In
plaats daarvan kan het woord "verantwoord" worden gebruikt, bijvoorbeeld "verantwoord
bosbeheer".
Hieronder volgen specifieke richtlijnen voor het gebruik van het FSC-logo bij levering van
bosproducten (zoals op facturen, offertes en afleverbonnen).
In geval van facturen wordt er onderscheid gemaakt tussen facturen waarop alleen maar FSChout staat en facturen waarop ook hout staat dat niet FSC is of niet als FSC-hout wordt verkocht.
In alle gevallen waar FSC-hout op de factuur naar de koper staat moet worden vermeld dat het
hout “FSC 100%” is en is geleverd onder certificaat nummer CU-FM/COC-011833 F XXX van het
betreffende groepslid (bijvoorbeeld CU-FM/COC-011833 F 001). Verder staat op de factuur:
1.

een omschrijving van het product:
a.

houtsoort

b. productbeschrijving
c.

volume

N.B. deze gegevens mogen ook in een bijlage bij de factuur opgenomen worden. Op de
factuur dient dan naar de bijlage verwezen te worden.
2. de herkomst van het hout waarbij vermeld moet worden van welk landgoed/object het
hout afkomstig is.
Als de FSC-handelsmerken worden gebruikt op facturen die worden gebruikt voor zowel FSChout als niet-FSC-hout, moet
1. worden aangeduid welk hout wel FSC is;
2. de volgende verklaring worden opgenomen: "Alleen de producten die als zodanig zijn
aangeduid op dit document zijn FSC-gecertificeerd".
Dit geldt ook voor offertes, afleverbonnen en soortgelijke documenten.
Groepsleden die op de factuur een FSC-logo willen afdrukken, kunnen gebruik maken van
onderstaande goedgekeurde voorbeeldfactuur.
Groepsleden die een eigen ontwerp willen gebruiken moeten daarvoor vooraf via de
groepsmanager goedkeuring vragen aan de certificeerder.

Mooi Rondhout
Dhr. R. Hout
Bosweg 1000
1000 AA Rondhoutstad

factuurnummer:
projectnummer:
betreft:
object:

FACTUUR

12345678
87654321
Houtverkoop
Landgoed X

Omschrijving

factuurdatum:
Verval datum:

aantal

eenheid

€ / eenheid BTW %

1-1-2011
15-1-2011

€ / totaal

Rondhout
FSC 100%
certificaatnummer:
CU-FM/COC-011833 F XXX

340 m3

65,00

6,00

22.100,00

Rondhout

110 m3

50,00

6,00

5.500,00

Totaalbedrag excl. BTW € :
Totaal BTW 6%
€:

Totaal te voldoen

Alleen de producten die als zodanig zijn aangeduid
op dit document zijn FSC-gecertificeerd

Betaling: 14 dagen
Het verschuldigde bedrag binnen de betalingstermijn o.v.v. factuurnummer overmaken
op rekeningnummer 12.34.56.789 t.n.v. Landgoed X
De "Algemene Voorwaarden voor verkoop van rondhout" gedeponeerd door
Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur-, en Landschapswerk d.d. 1 januari 2015 bij de
Kamer van Koophandel zijn hierop van toepassing
Landgoed X
Landgoedweg 100
9999 BB Landgoeddorp

b) Gebruik van het FSC logo op het product zelf (rondhout)

27.600,00
1.656,00

=================
€:
29.256,00

Onderstaande labels zijn toegestaan voor gebruik op FSC-gecertificeerd rondhout en brandhout
van groepsleden. Zie voor diverse kleuren en afmetingen a) het promotionele label.

Staand (portrait) product Label

Liggend (landscape) product Label

