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Aangevuld t/m wijziging IV

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP
DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991
Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op de artikelen
2, tweede lid en 14 van de statuten van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector;
op 28 mei 1991 het navolgende reglement vastgesteld.
Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector, is voornemens het
collectieve beeldmerk

als collectief merk te laten inschrijven bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage c.q. bij
de bevoegde instanties in landen buiten de Benelux gelegen voor de volgende waren c.q.
diensten:
klasse 31:

Voedingsmiddelen en -samenstelling voor vleeskalveren.

klasse 35:

Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van vlees en vleeswaren.

klasse 39:

Vervoer en opslag van vlees, vleeskalveren en kalvervoeders.

klasse 40:

Slachten van vleeskalveren.

klasse 42:
Voederen en houden van vleeskalveren; (diëtische) advisering en bemiddeling
bij de samenstelling van kalvervoeders; juridische advisering en bemiddeling; diensten,
voorzover niet begrepen in andere klassen, die door verenigingen aan hun eigen leden
worden verleend.
Artikel 1
1.
2.

3.

Houdster van het collectieve merk is de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
gevestigd te Zeist, hierna te noemen 'SKV'.
SKV kan dit merk overdragen of daarop licentie verlenen. In geval van zodanige
overdracht of licentie wordt voor de toepassing van dit Reglement in plaats van
'Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector' gelezen degene, aan wie het merk is
overgedragen dan wel mede de licentiehouder(s).
Het verlenen van een gebruiksrecht als bedoeld in artikel 2 en volgende is niet als
een overdracht of licentie aan te merken.

Artikel 2
1.

SKV is bevoegd aan aanvrager(s), die voldoen aan de in artikel 3 genoemde eisen
het recht te verlenen tot het gebruik van het collectieve merk voor de volgende waren
en diensten, hierna te noemen "gebruiksrecht",
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klasse 31:

Voedingsmiddelen en -samenstelling voor vleeskalveren.

klasse 35:

Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van vlees en vleeswaren.

klasse 39:

Vervoer en opslag van vlees, vleeskalveren en kalvervoeders.

klasse 40:

Slachten van vleeskalveren.

klasse 42: Voederen en houden van vleeskalveren; (diëtische) advisering en
bemiddeling bij de samenstelling van kalvervoeders; juridische advisering
en bemiddeling; diensten, voorzover niet begrepen in andere klassen, die
door verenigingen aan hun eigen leden worden verleend.
2.

Aanvrager(s) zijn slechts bevoegd tot het gebruik van het collectieve merk voor de in
het vorige lid bedoelde waren en diensten, indien met betrekking tot die waren en
diensten niet gehandeld is of wordt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de
statuten en reglementen van de SKV en met het bepaalde in door de daartoe
bevoegde instantie(s) gegeven voorschriften met betrekking tot hormonen en ßagonisten.

Artikel 3
Om voor een gebruiksrecht als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen dient de
aanvrager:
a.

zich door ondertekening van een overeenkomst met de SKV te hebben onderworpen
aan het bepaalde bij of krachtens de Statuten en Reglementen van de SKV (dit
reglement daaronder begrepen) en aan de besluiten van het bestuur van de SKV,
onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst;

b.

zich te onderwerpen aan het bepaalde bij of krachtens de Statuten en Reglementen
van de SKV, waaronder met name begrepen het door het bestuur vastgestelde
Controle- en Sanctiereglement SKV.

c.

ten genoege van de SKV aan te tonen, dat aanvrager, voorzover hij/zij de in artikel 2
bedoelde waren en/of diensten zelf gebruikt/verricht, over de voor dat
gebruik/verrichten noodzakelijke deskundigheid en vergunning beschikt.

Artikel 4
Het staat de SKV vrij:
a.

een aanvrager tot gebruik van het beeldmerk onder opgave van redenen voor een nader
vast te stellen periode te weigeren, in verband met zwaarwegende belangen van de
SKV, ook al voldoen de door de aanvrager vervaardigde en/of verhandelde waren en/of
verrichte diensten aan de in artikel 2 bedoelde kenmerken en ook al voldoet de
aanvrager, of is deze bereid te voldoen, aan de in artikel 3 bedoelde voorwaarden.

b.

aan de inwilliging van het verzoek van een aanvrager tot het verlenen of continueren
van het gebruiksrecht de voorwaarde te verbinden dat de aanvrager c.q. de gebruiker
bijdraagt in de kosten van de organisatie van de SKV, daaronder begrepen de kosten
van de door of vanwege de SKV uit te oefenen controle op het gebruik en in de
kosten van door de SKV aan of in verband met het merk te geven publiciteit.
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Artikel 5
1.

Het toezicht op de in artikel 2 bedoelde kenmerken en voorwaarden geschiedt door
de SKV of door onder haar verantwoordelijkheid daartoe door haar bestuur
aangewezen personen of instellingen, en kan behelzen:
a.
b.
c.
d.

administratieve controle
monstername en -onderzoek
visuele controle
andere vormen van inspecties en controles nodig voor een adequate
uitoefening van het toezicht

e.e.a. conform het 'Controle- en Sanctiereglement SKV’.
2.

Voor dit toezicht zullen door de SKV c.q. de door haar aangewezen personen of
instellingen alle daarvoor geschikte maatregelen worden getroffen.
De gebruikers van het collectieve merk moeten met name de SKV of de aangewezen
personen of instellingen te allen tijde in staat stellen om bezoeken te brengen aan de
bedrijfsruimten van de gebruikers of plaatsen daarbuiten, alwaar door de gebruikers
werkzaamheden verband houdend met het bereiden, handelen en houden van
kalvervoeders en vleeskalveren en het slachten van vleeskalveren worden verricht,
met het doel om de kwaliteit van de waren en diensten als bedoeld in artikel 2 te
controleren.

Artikel 6
Tenzij in de overeenkomst met een gebruiker anders is bepaald omvat het gebruiksrecht niet
alleen het recht om het collectieve merk aan te brengen op de waren c.q. te gebruiken voor
de diensten waarvoor het gebruiksrecht met inachtneming van dit Reglement is verleend,
doch tevens het recht om het collectieve merk voor reclamedoeleinden en in drukwerken van
de gebruiker te vermelden.
Artikel 7
De SKV behoudt zich het recht voor om het collectieve merk ook zelf op haar postpapier, in
andere van haar uitgaande stukken (voor zover het niet betreft waren of diensten in de zin
van artikel 19, tweede alinea van de Benelux Merkenwet zijnde) en voor publiciteits- en
voorlichtingsdoeleinden te gebruiken en aan anderen zoals publiciteitsorganisaties en media, adviserende-, voorlichtende- en researchorganisaties het recht tot zodanig bezigen
van het collectieve merk te verlenen.
Artikel 8
Aan de gebruiker, die het collectieve merk gebruikt voor andere waren en/of diensten of
doeleinden dan in artikel 2 omschreven, dan wel voor waren en/of diensten of doeleinden,
waarvoor het gebruiksrecht niet is verleend of die anderszins handelt in strijd met dit
Reglement kunnen door het bestuur van SKV de volgende sancties worden opgelegd:
1.

een boete als door het bestuur is vastgesteld in haar overeenkomst met de gebruiker,
onverminderd de uitoefening door de SKV van de overige, haar krachtens die
overeenkomst toekomende rechten;

2.

onmiddellijke opschorting of ontzegging van het toegekende gebruiksrecht door
overtreder;
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3.

publicatie in een of meer dagbladen en/of periodieken van de opgelegde sanctie(s)
onder opgaaf van redenen en onder vermelding van de naam van de in overtreding
zijnde gebruiker.

Artikel 9
1.

De gebruikers van het collectieve merk zijn verplicht iedere inbreuk op het collectieve
merk, die hun ter kennis komt, mede te delen aan het bestuur van de Stichting.

2.

Iedere gebruiker van het collectieve merk is desgevraagd bevoegd om tezamen met
de SKV een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn
gebruik maakt van het collectieve merk of van een daarmee overeenstemmend
teken, dan wel zich in een zodanig geding te voegen of tussen te komen.

3.

Indien de SKV alleen optreedt kan zij - doch is zij niet verplicht -het bijzonder belang
van de gebruikers laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding opnemen de
bijzondere schade die een of meer van deze gebruikers heeft c.q. hebben geleden.

Artikel 10
Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement op het gebruik van en toezicht op
deelnemers beeldmerk SKV 1991".

Voor het bestuur,

S.B.M. Jongerius
Voorzitter
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN
TOEZICHT OP DEELNEMERS BEELDMERK SKV 1991
In artikel 4 onder a wordt bepaald dat de SKV een aanvrager tot gebruik van het beeldmerk
kan weigeren indien zwaarwegende belangen van de SKV dit rechtvaardigen. De SKV zal
bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van deze bevoegdheid in de situatie waarin de SKV
gebleken is, dat bij een aanvrager tot gebruik van het beeldmerk recentelijk het gebruik van
niet-toegelaten stoffen is geconstateerd, of overig handelen of nalaten in strijd met de
strekking of de tekst van het Controle- en Sanctiereglement SKV is gebleken. In dergelijke
omstandigheden kan gebruik van het beeldmerk immers een bedreiging vormen voor de
integriteit en/of het imago van het beeldmerk.
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