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Deze CFQ standaard is gelanceerd door het CBA 
(Corrugated Benelux Association), de Benelux 
brancheorganisatie voor de golfkartonindustrie en 
in samenwerking met de Benelux groente- en fruits-
ector. De CFQ standaard wordt inmiddels door de 
vijf, grote  golfkartonproducenten gebruikt in de Be-
nelux.  

De CFQ standaard wordt gegarandeerd door een 
systeem van kwaliteitscontroles door enerzijds een 
onafhankelijk audit bureau en anderzijds regelmati-

ge kwaliteitscontroles door de golfkartonproducent 
zelf. Regels en voorschriften voor het geheel van 
de CFQ  kwaliteitsbewaking, het testen en het ge-
bruik van het CFQ keurmerk (logo) zijn vastgelegd 
in een Algemeen Reglement CFQ. De uitvoering en 
handhaving hiervan gebeuren onder strikt toezicht 
en aansturing van de Benelux brancheorganisatie 
CBA. Een groenten en fruit tray die onder het CFQ 
Keurmerk wordt geproduceerd voldoet daardoor al-
tijd aan de afgesproken en in het CFQ logo vermel-
de specificaties en kwaliteiten.

Hierbij verklaart de Corrugated Board Association (CBA) dat de door 

geproduceerde en geleverde groenten en fruit tray’s voldoen aan de onder het 
CFQ Keurmerk gestelde eisen inzake kwaliteit, stapelbaarheid en stabiliteit 

voor CFQ golfkartonnen tray’s. Common Footprint Quality (CFQ) is de nieuwe 
kwaliteitsstandaard in Europa voor Groenten en Fruit tray’s van golfkarton en 

massief karton. Deze tray’s zijn optimaal voor de distributie en het transport van 
groenten en fruit. Zij zijn interstapelbaar, zijn sterk gedurende lang transport en 

zij beschermen het verse product langer. Daardoor blijven groenten en fruit bij de 
retailer ook langer vers op het schap, door heel Europa.

De Jong Verpakking te De Lier (ZH) 

Alle informatie en voorwaarden voor leveranciers en afnemers inzake de CFQ Benelux standaard is te 
vinden op de website www.cfqbenelux.org. Aanvullende informatie kan worden ingewonnen via 
info@cfqbenelux.org of bij Peter.van.Ostaijen@golfkarton.org  
(+ 31 (0) 6 515 33 053).   

Getekend te Leidschendam, 28 juli 2020. 

Drs P.M.M. van Ostaijen, 
Algemeen secretaris CBA.

Noot: De CFQ Standaard is een initiatief van branche organisatie Corrugated Benelux Association(CBA) met 
kantoor in Brussel, in samenwerking met het GroentenFruit Huis (GFH) te Zoetermeer. GFH staat voor de 
belangen van bedrijven die actief zijn in de productie, handel en afzet van groenten en fruit in de Benelux.  

Bijlage 1: De uitgebreide brochure: “The CFQ quality standard for Fruit and Vegetable tray’s in the Benelux”, 
publicatie van het CBA, Marsveldplein 2, 1th floor, 1050 Brussel.

Certificaat voor de CFQ 
standaard voor golfkarton 
Groenten en Fruit trays
in de Benelux.
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