Uit de procedure CRT-PRO-130 gebruik van vergunningen

1.1.

Bescherming van het merk en gebruik van het logo

Indien bij Certipro een schriftelijke klacht wordt ingediend die betrekking heeft op het
misbruik van het merk of op een onrechtmatige verwijzing naar de technische
productspecificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, beoordeelt Certipro de
ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht ontvankelijk is, neemt Certipro, binnen de
haar volgens Art. 4.1. van het CRT-PR-001 toebedeelde machtiging, de nodige stappen.
Het logo (BENOR, VLAMINOR en/of QUAREA) dient indien mogelijk, op het product
zelf te worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van 1.1.1. Indien dit onmogelijk
is, bv. in het geval van bulkgoederen, wordt het logo minstens op de leveringsbon
aangebracht overeenkomstig de bepalingen van 1.1.2.
Het logo mag ook op andere
handelsdocumenten en publicaties worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van
1.1.3.
Het aanbrengen van het logo mag nooit aanleiding geven tot verwarring m.b.t. de producten
waarop de certificatie van toepassing is en de productiezetel waaraan de vergunning werd
verleend.
De afmetingen van het logo hebben minstens de orde van grootte van de andere
vermeldingen die op het product of document voorkomen.
Het aanbrengen van het logo op het product, op de leveringsbon of op andere
handelsdocumenten en publicaties verhindert geenszins het aanbrengen of het gebruik van
een ander individueel of collectief merkteken, voor zover hierbij elke dubbelzinnigheid is
uitgesloten.
De wijze waarop het logo op het product wordt aangebracht is aan de voorafgaande
goedkeuring van de certificatie-instelling onderworpen.
De vergunninghouder geeft de certificatie-instelling op eenvoudig verzoek inzage van alle
leveringsbons, van alle handelsdocumenten andere dan de leveringsbon en van alle andere
publicaties waar het logo is op aangebracht of naar het merk wordt verwezen. De bedoelde
handelsdocumenten en andere publicaties worden steeds voorzien van een uitgiftedatum.
Na opschorting of intrekking van het certificaat wordt het logo op het betreffende product,
op handelsdocumenten of in documentatie die op het product betrekking hebben, verwijderd
of op een duidelijk waarneembaar en onuitwisbare wijze doorschrapt. Dezelfde verplichting
geldt voor elke verwijzing naar het merk in de betreffende documenten.
1.1.1. Het aanbrengen van het logo op het product
Het logo dat wordt aangebracht op het product wordt steeds aangevuld met de aanwijzer van
de norm en het identificatienummer van de productiezetel. De aanvullingen worden bij
voorkeur als volgt vermeld :
− hetzij in de onmiddellijke omgeving van het logo,
− hetzij op de volgende wijze:
• in het vakje aan de linkerzijde van het logo, de aanwijzer van de norm of
tenminste het volgnummer van de norm in de normreeks;
• in het vakje aan de rechterzijde, het identificatienummer van de productiezetel.
Het identificatienummer mag desgevallend vervangen worden door de naam van de
vergunninghouder voor zover de productiezetel hierdoor éénduidig geïdentificeerd wordt.
Het logo moet in principe aangebracht worden op elke eenheid van het product zelf.

Indien deze werkwijze onmogelijk of onpraktisch is, wordt het logo ofwel aangebracht op
elke individuele verpakking of wikkeling van het product, ofwel op een etiket dat aan het
product wordt bevestigd.
Behoudens andersluidende bepaling in het certificatiereglement of afwijking toegestaan
door de certificatieinstelling, wordt het logo op het product aangebracht zodra dit technisch
mogelijk is en in elk geval vooraleer het product klaar voor levering wordt opgeslagen.
1.1.2. Het aanbrengen van het logo op de leveringsbon
Indien het logo op de leveringsbon wordt aangebracht en de leveringsbon betrekking heeft
op vergunde en niet-vergunde -producten, dienen de vergunde -producten op de
leveringsbon eenduidig geïdentificeerd te zijn.
Dit kan geschieden door in elke rubriek van de leveringsbon die de hoeveelheden en
omschrijving van een vergunde -product aangeeft de vermelding ‘onder certificaat’ toe te
voegen, gevolgd door de aanwijzer van de norm en het identificatienummer van de
productiezetel (zie ook 1.1.1).
Indien het logo niet kan worden aangebracht op het product (zie 1.1.1) is het aanbrengen
van het logo op de leveringsbon verplichtend en heeft de leveringsbon uitsluitend
betrekking op het betreffende-product.
Indien een leveringsbon voorzien van het logo wordt aangewend voor uitsluitend nietvergunde -producten, wordt het logo op een duidelijk waarneembare en onuitwisbare wijze
doorschrapt.
1.1.3. Het gebruik van het logo en de verwijzing naar het merk op andere
handelsdocumenten dan de leveringsbon en in publicaties
Het logo mag aangebracht worden op een ander handelsdocument dan de leveringsbon en
op andere publicaties, en dit in alle vormen van media en op alle soorten dragers voor zover
het handelsdocument of de publicatie duidelijk en éénduidig verwijst naar de productiezetel
en het (de) product(en) waarvoor de vergunning van toepassing is. Dezelfde voorwaarden
gelden voor de verwijzing naar het merk op deze documenten.
Het gebruik van het logo vereist dat:
− hetzij het logo aangevuld wordt met de aanwijzer van de norm en het
identificatienummer van de productiezetel zoals aangegeven in 1.1.1, indien het
handelsdocument of de publicatie slechts hierop betrekking hebben;
− hetzij in de onmiddellijke nabijheid van het logo, de genormaliseerde benaming van
het (de) product(en) alsmede het (de) adres(sen) van de productiezetel(s) worden
vermeld;
Beide mogelijkheden kunnen ook samen toegepast worden.

