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Een correct gebruik van de FSC-trademarks is enerzijds van belang 
voor de geloofwaardigheid van het FSC-keurmerk Anderzijds 
zorgen de gebruiksvoorwaarden ook voor uniformiteit en herken-
baarheid wat het FSC-label. 

Certificaathouders dienen voor elk nieuw gebruik van een FSC- 
keurmerk (bvb. on-product logo voor plaatsing op een FSC-
gecertificeerd product, promotioneel FSC-logo in nieuwe bedrijfs-
folder, …) voorafgaand goedkeuring te vragen bij hun certificeerder. 
De meeste certificeerders geven hier op vrij korte termijn feedback 
op.

Wanneer u als certificaathouder echter vaker FSC-logo’s moet 
laten goedkeuren, en/of wanneer u liever niet steeds wil of kan 
wachten op die goedkeuring van uw certificeerder, dan kan u 
gebruik maken van een goedgekeurd ‘beheersysteem voor keur-
merkgebruik’ (Trademark use management system).

 
Goedkeuring vooraf en controle nadien

Belangrijk te weten is dat u pas gebruik kan maken van zo’n 
systeem van ‘zelfcontrole’, nadat u uw werkwijze heeft voorgelegd 
aan uw certificeerder en deze hiermee akkoord ging. Uw certificeerder blijft uiteraard ook toezicht houden op uw FSC-
keurmerkgebruik, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse audit. Mocht men vaststellen dat het keurmerkgebruik toch niet helemaal 
correct verloopt, dan kan de certificeerder dit systeem opschorten (waardoor elk keurmerkgebruik terug ter goedkeuring 
aan hen moet worden voorgelegd).

 
Beheersysteem voor keurmerkgebruik: inhoudelijk

Hoe u juist invulling geeft aan uw beheersysteem voor keurmerkgebruik staat vrij, mits het uiteraard garandeert dat er 
aan de vereisten van de norm FSC-STD-50-001 V2-0 voldaan wordt. Een suggestie is alvast om deze werkwijze mee te 
integreren in uw bestaande FSC-procedure.
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> STA ZELF IN VOOR UW FSC-LOGOGEBRUIK

Het gebruik van de FSC-trademarks op 
FSC-gecertificeerde producten is enkel en 
alleen mogelijk door FSC-gecertificeerde 
bedrijven. 

En naast dit ‘on product’ gebruik hebben 
certificaathouders ook heel wat mogelijk-
heden om deze trademarks in hun communi-
catie te gebruiken. Strikt genomen dient elk 
nieuw gebruik van een van de FSC-keur- 
merken voorgelegd te worden voor goed-
keuring aan de certificeerder. Er bestaat 
echter ook een mogelijkheid om zelf in te 
staan voor een correct gebruik via een goed- 
gekeurd ‘beheersysteem’. 

Deze factsheet geeft hieromtrent de context. 
Meer uitleg in detail kan u vinden in de norm 
FSC-STD-50-001 V2-0 in Bijlage A.

 
*Het FSC keurmerk omvat  de letters ‘FSC’, het woord 
‘Forest Stewardship Council’ alsook het FSC boompjes-
logo (zie standaard FSC-STD-50-001 V2-0, § 1.1.)
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Disclaimer: dit document werd met zorg en naar best vermogen opgesteld door FSC België en wil een ondersteuning bieden aan FSC-
certificaathouders, maar heeft geen formeel of normatief statuut. FSC België streeft ernaar dit document te verbeteren of actualiseren waar 
nodig, maar geeft geen garantie naar volledigheid of accuraatheid. Een beoordeling van uw werkwijze als certificaathouder– ook op basis 
van dit document – blijft de verantwoordelijkheid van een door FSC-erkende certificeringsinstelling. Suggesties voor verbetering van dit 
document en haar bijlagen zijn steeds welkom op info@fsc.be

De volgende elementen dienen zeker aanwezig te zijn in het beheersysteem:

• Vermelding van de hoofdverantwoordelijke binnen de organisatie voor de FSC certificering. 
(opmerking: bij integratie in de FSC-procedure staat deze al vermeld)

• De aanduiding van het personeel dat verantwoordelijk is voor de interne opvolging van dit beheersysteem

• Voorzien in ‘opleiding’ van het aangewezen personeel omtrent de vereisten rond FSC-keurmerkgebruik

• Definiëren van de scope van het beheersysteem: gaat het over ‘on product’ keurmerkgebruik,  
promotioneel keurmerkgebruik of beiden

• Uitgeschreven beschrijving (procedure) rond de ‘interne werking’ van dit beheersysteem, en opvolging van de 
toepassing ervan (interne aanvraag, behandeling, bijsturing of goedkeuring ...) 

OPLEIDING EN TRAINING

Personeelsleden die intern instaan voor het 
beheersysteem voor keurmerkgebruik dienen 
goed op de hoogte te zijn van de gebruiks- 
vereisten rond keurmerkgebruik.

Belangrijk is een juiste opleiding of training te 
voorzien.  Naast zelfstudie of instructies van 
collega’s met ervaring, bestaan er ook externe 
mogelijkheden rond training, waaronder:

• De online cursus ‘FSC Trademark 
Training Course for Certificate Holders‘  
(via https://etraining.fsc.org)

• FSC CoC opleidingen via FSC België 

https://etraining.fsc.org
http://www.fsc.be/nl-be/certificering-van-bos-of-bedrijf/chain-of-custody-coc/opleiding-training
http://www.fsc.be/preview.fsc-std-50-001-v2-0-2018-nl.a-85.pdf

