Reglement op het gebruik en toezicht van het
collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk
(Artikel 2.37 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom)

Artikel 1.
Definities:
a. Houdster		
			

van het ingeschreven collectieve merk is de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst
Tuinbouw te Roelofarendsveen, hierna te noemen: “Houdster”;

b. Merkgebruiker		
			

van het collectieve merk is elke door Houdster uitdrukkelijk geautoriseerde Geregistreerde,
waarvoor de waarborg van het Collectief merk van toepassing is;

c. Geregistreerde
			
			
			

is de natuurlijke of rechtspersoon die is geregistreerd bij Naktuinbouw als bedoeld in artikel 42
van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 die beroepshalve ten minste één van de volgende
activiteiten verricht met betrekking tot teeltmateriaal: vermeerderen, produceren, bewerken,
anders dan voor gebruik in eigen bedrijf en in de handel brengen;

d. Collectief merk
			
			
			
			
			

is het woord/beeldmerk en/of logo als hieronder staat afgebeeld en waarvan alle rechten,
inclusief auteursrechten bij de Houdster berusten ex art. 2.34 e.v. Beneluxverdrag inzake
de intellectuele eigendom. Het collectief merk heeft betrekking op land-, tuin- en bosbouwproducten, voor zover niet begrepen in andere klassen; zaaizaden, levende planten en
bloemen, plantendelen, verse vruchten en groenten, groetenzaden; teeltmateriaal en
weefselkweekmateriaal, alsook op laboratoriumdiensten, in het bijzonder betrekking hebbend
op de bovengenoemde waren/producten; keurings-, controle- en certificeringsdiensten op het
gebied van de kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking van bovengenoemde waren;
diensten op het gebied van het toetsen van normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen; het toetsen van systemen van kwaliteitsbevordering, kwaliteitsbewaking en
kwaliteitszorg aan daaraan vooraf gestelde eisen; het toetsen van diensten, producten en
processen aan normen, certificatiecriteria en beoordelingsrichtlijnen; het houden van toezicht
op de kwaliteit van diensten, producten en processen van derden; het verstrekken van
certificaten aan deze derden; het opstellen en de afgifte van objectieve kwaliteitsverklaringen;

			
			
			
			

								Afbeelding beeldmerk				
			

e.

Materiaal

			
			
			
			
			

door de Geregistreerde geproduceerd teeltmateriaal als enthout, oculatiehout, slapende ogen,
onderstammen, stekmateriaal en gecertificeerd plantmateriaal waaruit gecertificeerde planten
zijn verkregen waarvan de hoedanigheid, waarin deze zich bevinden, zodanig is dat deze
voldoen aan de voorwaarden, gebaseerd op Zaaizaad- en Plantgoedwet, de Plantenziektenwet
en de daarop steunende regelingen en voorschriften alsmede op de Certificeringsreglementen
van Naktuinbouw voor het betrokken gewas, zoals hieronder aangegeven in artikel 2, waarop of
waarvoor het Collectief merk door Geregistreerde mag worden aangebracht en/of toegepast,
indien gewenst ook op de verpakking ervan, in reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen
en/of briefpapier als waarborg van kwaliteit, echter zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarden
als genoemd in Artikel 8 van dit Reglement;

f.
Verwijderen
			
			
			
			

van het Collectief merk is het volkomen onleesbaar maken en/of doen verwijderen van het
Collectief merk van verpakkingsmateriaal van het Materiaal en/of van het Materiaal zelf,
alsmede uit reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier voor zover het
materiaal, waarop of waardoor het Collectief merk werd aangebracht respectievelijk toegepast,
niet of niet meer aan de daarvoor gestelde kwaliteitsnormen voldoen.
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Artikel 2.
Houdster staat het niet-exclusieve gebruik van haar Collectief merk toe aan alle Geregistreerden van Naktuinbouw die
Materiaal verhandelen dat minimaal voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in:
a.
b.
c.
d.
e.
en
f.

de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 en de Plantenziektenwet met de daarop steunende regelingen en voorschriften;
het Keuringsreglement van Naktuinbouw;
het Certificeringsreglement van Naktuinbouw van de betrokken gewassen;
de op de onder a., b. en c. berustende voorschriften van de directie van Naktuinbouw;
de Voorwaarden logogebruik Naktuinbouw Select Plant,
overige, na de datum van de totstandkoming van dit Reglement in werking getreden zijnde nieuwe en/of gewijzigde
wetgeving, reglementen en/of voorschriften.

Artikel 3.
Om voor een niet-exclusief gebruik onder het Collectief merk in aanmerking te komen, is elke Geregistreerde vooraf
verplicht om zich bij schriftelijk aangegane overeenkomst te verbinden jegens Naktuinbouw, dat zij al hetgeen bepaald is
respectievelijk wordt bij of krachtens de Statuten en Reglementen van de Naktuinbouw, zijnde de Houdster,
onvoorwaardelijk zal nakomen.

Artikel 4.
Elke Merkgebruiker zal aan Houdster voor de verlening van het niet-exclusieve gebruik van het Collectief merk telkens
vooraf een jaarlijkse door het Bestuur van de Naktuinbouw te bepalen bijdrage betalen waarvan de hoogte mede bepaald
wordt door de verdeling over de merkgebruikers van de noodzakelijke kosten voor het in stand houden van de organisatie
van Naktuinbouw, welke voor het beheer van en de controle op het gebruik van het Collectief merk verantwoordelijk is.

Artikel 5.
1. Houdster oefent toezicht op de naleving van dit Reglement zelf uit of wel kan zij in licentie het beheer op genoemd
toezicht aan door haar aan te wijzen personen en/of instellingen delegeren. Dit toezicht omvat:
a.
b.
c.
d.

administratieve controle;
bemonstering en onderzoek;
visuele materiaal- en materiaalverpakkingscontrole;
andere wijze van inspecties en controles als door Houdster nodig geoordeeld worden ter handhaving van de
kwaliteitsnormen.

2. De Merkgebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het Collectief merk aan een derde over te dragen of aan
een derde hierop een licentie te verlenen.

Artikel 6.
1. Een Merkgebruiker is verplicht om de door Naktuinbouw aangestelde toezichthouders resp. keurmeesters en controleurs, welke zich daartoe vooraf dienen te legitimeren, tijdens normale bedrijfstijden vrije toegang te verschaffen voor
het betreden van bedrijfsruimten en/of overige teelt- en/of opslagplaatsen alwaar Merkgebruiker werkzaamheden verricht of doet verrichten welke verband houden met het verhandelen van teeltmateriaal, waarvoor de kwaliteitsnormen
gewaarborgd worden door het Collectief merk.

2. Alle Merkgebruikers van het Collectief merk zijn verplicht iedere inbreuk op het Collectief merk, dat hun ter kennis komt,
onverwijld te melden aan het Bestuur van Naktuinbouw.
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Artikel 7.
Van elke controle als bedoeld in artikel 6 wordt uiterlijk binnen vijf dagen een rapport opgemaakt waarvan vervolgens een
afschrift aan Merkgebruiker wordt toegezonden ingeval niet of niet volledig aan de kwaliteitsnormen is voldaan.

Artikel 8.
Een Merkgebruiker is gerechtigd om het Collectief merk op zijn Materiaal en/of productverpakkingsmateriaal aan te
brengen, alsmede toe te passen in reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier en dergelijke, als
waarborg van kwaliteit, voor zover hem die rechten niet uit anderen hoofde zijn ontzegd. Voornoemd gebruik van het
Collectief merk door Merkgebruiker is uitsluitend toegestaan in relatie tot het betreffende gecertificeerde product. Er moet
te allen tijde een duidelijk verband zijn tussen het Collectief merk en het betreffende product dat binnen de certificering is \
geproduceerd, zodat misleiding voor derden kan worden voorkomen. Algemene uitingen zonder directie relatie tot het
betreffende gecertificeerde product, zoals bijvoorbeeld op auto’s briefpapier, e-mailondertekening etc. zijn daarom dan ook
niet toegestaan.
Indien niet (meer) wordt voldaan aan de in dit Reglement aan het gebruik van het Collectief merk gestelde eisen, dient de
(voormalig) Merkgebruiker het Collectief merk te verwijderen, in de zin van artikel 1, onder f.

Artikel 9.
1. Handelt een Merkgebruiker in strijd met zijn verplichtingen krachtens dit Reglement, waaronder doch niet beperkt tot de
regels als genoemd in artikel 2, en/of de met Houdster aangegane overeenkomst, dan is sprake van een overtreding.
Houdster kan de Merkgebruiker, die het Collectief merk ten onrechte voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor in
dit Reglement en de overeenkomst is voorzien, de volgende sancties voor dergelijke overtredingen opleggen:
a.
		
b.
c.
d.
e.
f.

een waarschuwing, gepaard gaande met een aanwijzing welke interne maatregelen door de Merkgebruiker
moeten worden genomen om in de toekomst aan de in dit Reglement gestelde eisen te kunnen voldoen;
een éénmalige, direct opeisbare boete van maximaal € 225.000,--;
een verbod tot gebruik van het Collectief merk voor beperkte duur van ten hoogste twee jaren en/of voor één of
meer soort(en) materiaal of producten;
volledige ontzegging van het gebruik van het Collectief merk;
een verbod onder c., dan wel ontzegging onder d. kan gepaard gaan met oplegging van dwangmaatregelen door
Houdster, zoals onder meer een dwangsom ter hoogte van een boete onder b., welke de desbetreffende
Merkgebruiker verbeurt bij (elke) overtreding van het opgelegde verbod;
publicatie van aan Merkgebruiker opgelegde sanctie(s) onder gelijktijdige opgave van redenen in één of meer
dagbladen en/of vaktijdschriften.

2. De Houdster doet een opgelegde sanctie als in de vorige lid onder b. tot en met f. omschreven aan een Merkgebruiker
steeds vergezeld gaan van een opgave van de (rechts)middelen om daartegen in verweer te komen.
3. De Merkgebruiker van het Collectief merk is niet meer aan dit Reglement gebonden, zodra de inschrijving van het Collectief merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald. In afwijking hiervan blijft de Merkgebruiker onderworpen aan
maatregelen en sancties als bedoeld in lid 1 van dit artikel ter zake van overtredingen die hebben plaatsgevonden ten
tijde, dat het Collectief merk nog ingeschreven was.

Artikel 10.
Ingeval Merkgebruiker in het gebruik van het Collectief merk onzorgvuldig handelt en dientengevolge aan Houdster
respectievelijk aan andere Merkgebruikers schade wordt berokkend, dan kan Houdster die schade, al dan niet tezamen
met andere merkgebruikers, in rechte invorderen bij eerstgenoemde Merkgebruiker. De kosten van zulke invorderingen
komen geheel ten laste van deze Merkgebruiker.
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Artikel 11.
Het recht om ter bescherming van het Collectief merk in rechte op te treden komt uitsluitend aan Houdster toe. Indien
Houdster als zodanig optreedt, kan zij tevens het algemene belang van de (overige) Merkgebruikers van het Collectief
merk laten gelden en aldus de schade die door deze werd geleden in haar vordering tot schadevergoeding meenemen.
Desgewenst kan evenwel iedere Merkgebruiker van het Collectief merk tezamen met Houdster een vordering instellen dan wel op
enige andere wijze aan het geding deelnemen.

Artikel 12.
1. Het recht op het gebruik van het Collectief merk eindigt, onverminderd het bepaalde in het Beneluxverdrag inzake de
intellectuele eigendom en in artikel 9 lid 3 van dit Reglement door:
a.
b.
c.

ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik ingevolge artikel 9 aanhef en onder d;
beëindiging van de registratie van Geregistreerde bij Naktuinbouw, en
indien een Merkgebruiker ook na sommatie in gebreke blijft binnen 30 dagen de in artikel 4 bedoelde vergoeding aan
Naktuinbouw te voldoen.

2. De Merkgebruiker, wiens recht ingevolgde het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op vergoeding van de schade,
die hij lijdt doordat hij het in artikel 1 lid e. bedoelde materiaal, voorzien van het Collectief merk, niet meer mag gebruiken.

Artikel 13.
1. Aanvullingen op en/of wijzigingen van dit Reglement worden onmiddellijk na hun afkondiging door registratie bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom van kracht. Houdster zal zorgdragen voor zulke registratie van de desbetreffende aanvullingen en/of wijzigingen.
2. Tot wijziging van dit Reglement kan worden besloten in een vergadering van het Bestuur van Naktuinbouw met inachtneming
van de vereisten, gesteld in de statuten van deze stichting voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

Artikel 14.
Houdster zal elke Merkgebruiker van haar Collectief merk alsmede belangstellende derden een exemplaar van dit Reglement
gratis ter hand te stellen.
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