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1. Wat betekenen de sterren? 

Het aantal sterren op het logo verwijst naar het gehalte 
hernieuwbare koolstof (“BCC”: Biobased Carbon Content):: 

• 1 ster: 20 – 40 % BCC 

• 2 sterren: 40 – 60 % BCC 

• 3 sterren: 60 – 80 % BCC 

• 4 sterren: > 80 %  

2. Wat is het verschil tussen 
OK biobased® en  
OK compost INDUSTRIAL® ? 

Het belangrijkste verschil is dat OK biobased® gaat over de 
oorsprong van het product (waarvan is het product 
gemaakt?), terwijl OK compost INDUSTRIAL® iets zegt over 
de afvalverwerking van een product. 
Bijgevolg zijn de test- en evaluatiemethoden van beide 
certificatieprogramma’s volledig verschillend. 

3. Ik weet dat mijn producten hernieuwbaar/ 
biobased zijn. Wat is de meerwaarde van 
het OK biobased® certificaat/logo? 

Het logo van een onafhankelijke derde partij toont aan dat 
u belang hecht aan de geloofwaardigheid van uw product 
bij uw klanten. 
Zowel uw product als de producten van uw concurrenten 
worden beoordeeld volgens exact dezelfde methode. Dit 
verhoogt de transparantie en de eerlijke concurrentie op 
de markt. 

4. Mag ik het logo ook zonder sterren 
gebruiken? 

Nee. Het juiste aantal sterren moet altijd afgebeeld worden 
in het logo. Het is niet toegelaten het aantal, de positie, de 
vorm en leesbaarheid van de sterren die aan het specifieke 
product zijn toegewezen te wijzigen. Het logo moet 
aangebracht worden met een techniek (druk, reliëfdruk, …) 
die de behaalde en niet-behaalde sterren duidelijk 
zichtbaar weergeeft. 

5. Mag ik naast het logo bijkomende 
informatie over de milieu-aspecten op mijn 
product aanbrengen? 

Ja, dat mag, maar als OK biobased licentiehouder bent u 
verantwoordelijk dat deze bijkomende informatie correct is. 

Bv: op een product dat gecertificeerd is voor OK biobased®, 
maar niet voor OK compost INDUSTRIAL® (zie de vraag links 
onderaan voor het verschil tussen OK biobased® en  
OK compost INDUSTRIAL®) mag niet vermeld worden dat 
het product composteerbaar of biodegradeerbaar is. 

Het OK biobased® logo mag enkel aangebracht  
worden indien het product in kwestie formeel 
gecertificeerd is door TÜV AUSTRIA. 

 

 

 

6. Waarvoor staat het S-nummer op het 
logo? 

De « Sxxxx » code op het logo verwijst naar de 
licentiehouder van het certificaat van het product. De 
licentiehouder is verantwoordelijk voor de conformiteit van 
het product met de vereisten van het  OK biobased® 
certificeringsprogramma. 

7. Mag het logo ook zonder S-nummer 
gebruikt worden? 

Het logo zonder S-nummer mag enkel voor commercieel-
informatieve doeleinden gebruikt worden (bv. op flyers, 
websites, info-panelen…). 

Dit in tegenstelling tot een logo aangebracht op een 
product of promo-materiaal: dit moet altijd formeel 
gecertificeerd zijn en een logo met S-code dragen. 

8. Moet het certificaatnummer vermeld 
worden op het product? 

Neen, het certificaatnummer van het product wordt niet 
vermeld op het product, enkel de S-code van de 
licentiehouder. De S-code maakt het mogelijk het product 
exact te traceren. 

9. Mijn materiaal is gecertificeerd voor  
OK biobased®. Mogen de verwerkers van 
mijn product het logo gebruiken? 

Neen. U weet immers niet wat de verwerker van uw 
materiaal nog toevoegt (inkten, lijm, …) aan zijn product. 
Dat uw materiaal gecertificeerd is voor OK biobased®, 
garandeert niet dat elk product waarin het verwerkt is 
voldoet aan de vereisten van het OK biobased® 
programma. 
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