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Artikel 1 Algemeen 

Het EKO-keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk van Stichting EKO-keurmerk dat uitsluitend is bedoeld voor 
zogenaamde volledig biologische producten. Het gebruik van het EKO-keurmerk is niet verplicht, maar als het 
gebruikt wordt, dient aan de in dit reglement opgenomen voorwaarden te worden voldaan. 
 

Artikel 2 Definities 

Stichting EKO-keurmerk hanteert zoveel mogelijk de definities zoals vastgelegd in het Skal-Reglement certificatie 
en toezicht. 
 

Artikel 3 Categorieën 

Het gebruik van het EKO-keurmerk is uitsluitend toegestaan in de etikettering van, en in relatie tot producten die 
door Skal zijn gecertificeerd conform één van de volgende categorieën: 
 Onverwerkt product afkomstig van de biologische productiemethode; 
 Verwerkt product voor tenminste 95% afkomstig van de biologische productiemethode; 
 Diervoeder, mengvoeder of voedermiddel afkomstig van de biologische landbouw. 
 

Artikel 4 Lay-out  

De weergave van het EKO-keurmerk is als volgt: 
 

  
 
Gebruik van het EKO-keurmerk in de etikettering is uitsluitend toegestaan: 

1. In de verhouding breedte : hoogte = 10 : 11; 

2. in de opmaak en typografische uitvoering zoals afgebeeld (zwart vlak met witte bogen en letters); 

3. in de kleuren zwart en wit; 

4. met een minimum breedte van 5 mm; 

5. indien het keurmerk niet is opgenomen in een ander logo of merk tot een nieuwe combinatie. 
 

Artikel 5 Gebruik van EKO-keurmerk 

1. Het is toegestaan het EKO-keurmerk te gebruiken op facturen, briefpapier en in reclamemateriaal zoals 
folders, websites en prijslijsten. Er moet dan een duidelijke relatie zijn met de gecertificeerde producten.  

2. Indien het EKO-keurmerk wordt gebruikt op facturen, briefpapier en in reclamemateriaal dan dient tevens het 
bedrijfscodenummer van Skal te wordt vermeld. 

3. Het EKO-keurmerk mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen.  

4. Het EKO-keurmerk mag de attentiewaarde van de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreffen. Het 
EKO-keurmerk mag uitsluitend worden gecommuniceerd en gepresenteerd als een certificatiemerk. Het mag 
niet worden gebruikt als handelsmerk of zodanig gepresenteerd worden dat dit gesuggereerd wordt. Een en 
ander ter beoordeling van Stichting EKO-keurmerk. 

5. Referentie aan het EKO-keurmerk wordt beschouwd als gebruik van het EKO-keurmerk en is derhalve aan 
dezelfde voorwaarden gebonden. 

 

Artikel 6 Slotbepalingen  

1. Dit reglement vervangt met ingang van 01 mei 2013 alle voorgaande versies van het Skal-Reglement voor 
het gebruik van het EKO-keurmerk. 

2. Wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring door het bestuur van Stichting EKO-
keurmerk. 

3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting EKO-keurmerk. 


