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Richtlijnen voor het gebruik van het werelderfgoedlogo
Waddenzee
Versie december 2010
Goedgekeurd door het bestuur van de Waddenzee, oktober 2010 (WZB 2)
Toelichting: De richtlijnen voor het gebruik van het werelderfgoedlogo Waddenzee
(WZWE logo) zijn goedgekeurd door het WZB 2 in afwachting van advies van
deskundigen over de wettelijke gevolgen ervan. Het ontwerp van het logo is goedgekeurd
door WZB 2.

Logo
Werelderfgoed
Conventie
Werelderfgoedlogo van UNESCO

Logo UNESCO

Werelderfgoedlogo Waddenzee (WZWE Logo)

1. Inleiding
Het Werelderfgoedlogo Waddenzee (WZWE Logo) is ontworpen voor het Nederlands-Duitse
werelderfgoed Waddenzee om het bezit consequent en als een grensoverschrijdende eenheid
te communiceren in alle regio’s door een breed scala van belanghebbende partijen (GO’s en
NGO’s).
Het WZWE-Logo is bij wet beschermd onder het WIPO verdrag (Wereldorganisatie Intellectuele
Eigendom). Het gezamenlijk Waddenzeesecretariaat, hierna GSWZ genoemd, is eigenaar van het
logo namens de Partijstaten. [Let op: Het GSWZ is bezig met de registratie van het logo bij het
WIPO namens de Partijstaten].
Gebruik van het WZWE logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het GSWZ
namens de Partijstaten en -Länder. Hieronder worden richtlijnen gegeven voor het gebruik van het
WZWE Logo alsook voor het verlenen van toestemming en kwaliteitscontrole.
Voor gebruik van het UNESCO Logo en het logo van de Werelderfgoedconventie verwijzen wij
naar de richtlijnen van UNESCO: http://whc.unesco.org/en/emblem/ en de Richtlijnen voor de
Communicatie.
Voorlopig en in afwachting van nadere besluiten van de Partijstaten blijft gebruik van het WZWE
Logo beperkt tot de organisaties genoemd in bijlage 1
2. Richtlijnen voor het gebruik van het werelderfgoedlogo Waddenzee
1. Alle producten met het officiële Werelderfgoedlogo van UNESCO moeten ook het
Werelderfgoedlogo Waddenzee voeren.
2. Voor andere producten die het Werelderfgoedlogo van UNESCO niet kunnen voeren maar
waarvan de productie wel aan de belangrijkste onderstaande principes voldoet kan het GSWZ
namens de Partijstaten en -Länder het gebruik van het WZWE Logo toestaan.
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3. Om het hele werelderfgoedgebied onder de aandacht te brengen moet het WZWE Logo
gebruikt worden voor alle projecten en activiteiten die inhoudelijk met het
werelderfgoedgebied Waddenzee te maken hebben met inbegrip van de projecten en
activiteiten die al zijn goedgekeurd, zoals het Samenwerkingsverband Nationale Parken.
4. Het besluit om gebruik van het WZWE Logo toe te staan is nauw verbonden met de
kwaliteit en inhoud van het product waaraan het logo verbonden wordt, niet aan de
hoeveelheid producten of het verwachte financieel gewin. Het belangrijkste criterium voor
de goedkeuring van het voorgedragen product is de educatieve, wetenschappelijke,
culturele of artistieke waarde ervan en de relatie tot de werelderfgoedprincipes en waarden en de manier waarop het daaraan bijdraagt.
5. In principe kunnen commerciële bedrijven en gedrukte media het WZWE Logo gebruiken
om hun steun uit te drukken voor het werelderfgoed Waddenzee, maar alleen voor nietcommerciële voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten die niet direct aan commerciële
producten verbonden zijn (zoals algemene informatie over het werelderfgoed). Nadere
informatie wordt dan geregeld in een vergunningsovereenkomst.
6. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het logo kan het logo niet
verbonden worden aan specifiek commerciële producten zoals toeristische aanbiedingen
of reclameproducten (ook niet voor de promotie ervan). Gebruik van het WZWE logo voor
commerciële doeleinden kan alleen worden toegestaan als kan worden aangetoond dat
het duidelijk ten goede komt aan het werelderfgoed en op basis van een
vergunningscontract waarin de financiële kanten worden geregeld.
7. Het product moet informatie bevatten over of refereren aan het hele Nederlands-Duitse
Werelderfgoedgebied (bijv. “In 2009, is het Nederlands-Duitse deel van de Waddenzee
bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst”). In principe dient een kaart van het
Nederlands-Duitse Werelderfgoedgebied te worden bijgevoegd (zie Bijlage 2).
8. Het product moet ook melding maken van de officiële website (www.wattenmeerweltnaturerbe.de, www.waddenzee-werelderfgoed.nl, www.waddensea-worldheritage.org)

3. Toestemming
Voor een verzoek om toestemming voor het gebruik van het WZWE Logo dient de volgende
procedure te worden gevolgd:
1. Een verzoek voor het gebruik van het WZWE Logo, duur van het gebruik en de geldigheid
ervan op het betreffende grondgebied dient to worden gericht aan het GSWZ.
2. In overleg met de Partijstaten (vertegenwoordigd door de Werelderfgoed Task Group (WETG) kan het GSWZ gebruik van het WZWE Logo toestaan met inachtneming van
bovenstaande richtlijnen. Gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, of onvoldoende
voorzien, worden doorverwezen naar de Task Group (WE-TG) die namens de partijen
handelt en de uiteindelijke beslissing neemt. Het GSWZ brengt jaarlijks verslag uit aan de
WE-TG over de gevallen waarin zij het gebruik van het WZWE Logo hebben toegestaan.
3. Nadat het GSWZ het verzoek heeft bekeken en aanvaardbaar acht wordt met de partner
een overeenkomst opgesteld. Deze vergunningsovereenkomst of dit contract regelt precies
hoe het WZWE Logo door de aanvrager kan worden gebruikt met inbegrip van het gebruik
voor commerciële doeleinden.
4. Als de Task Group of Partijstaten van oordeel zijn dat het voorgestelde gebruik van het
WZWE Logo niet aanvaardbaar is, brengt het GSWZ de verzoekende partij hiervan
schriftelijk op de hoogte.

4. Kwaliteitscontrole
1. Aan de toestemming voor het gebruik van het WZWE Logo is de eis verbonden dat de
nationale overheden en het GSWZ kwaliteitscontroles mag uitoefenen op de producten
waaraan het logo verbonden is.
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2. De Partijstaten [of het GSWZ namens de Partijstaten] zijn de enigen die gemachtigd zijn
de inhoud (beelden en tekst) van een product ter verspreiding met het WZWE-Logo goed
te keuren. Het gebruik van het logo zal door de Partijstaten en het GSWZ worden
beoordeeld.
3. De Partijstaten / GSWZ behouden zich het recht voor de vergunning voor het gebruik van
het WZWE-Logo in te trekken.
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Bijlage 1
Lijst van organisaties die het Werelderfgoedlogo Waddenzee mogen gebruiken
Voorlopig en in afwachting van nadere besluiten van de Partijstaten blijft gebruik van het WZWE
Logo beperkt tot de onderstaande organisaties:
1. Nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten
NL Ministeries
NL Provincies (Noord Holland, Friesland, Groningen)
NL Gemeentes in Noord Holland, Friesland, Groningen
D Ministeries van de Duitse staat en deelstaten
D Landkreise en Gemeentes in het Waddenzeegebied
2. Informatiecentra
Informatiecentra en organisaties voor natuureducatie voor de Waddenzee (het
uitgebreide IWSS netwerk)
3. National Park Partners (Niedersachsen, Schleswig-Holstein)
4. Toeristische en marketing Organisaties
Die Nordsee GmbH (Nds)
Nordsee-Tourismus-Service GmbH (SH)
Royal Dutch Touringclub ANWB
Marketing Groningen
Fryslân Marketing
Marketing Texel
Stichting Waddenfederatie
Waddeneilanden- Samenwerkingsverband VAST
5. Groene NGO’s in het Waddenzeegebied
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Bijlage 2
1. Kaarten van het Werelderfgoed Waddenzee
1.1 Gedetailleerde kaart (grootte 10 x 10 cm)

1.2. Overzichtskaart (grootte 5 x 5 cm)
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