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Inleiding

Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor de
opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde
groenprofessionals, bedrijven en producten. Tegelijkertijd ziet de Stichting Groenkeur het als haar
taak om het kwaliteitskeurmerk en de waarde ervan actief onder de aandacht te brengen in de markt
en promotie voor de groene sector te maken.

In reglementen heeft Stichting Groenkeur de werkwijzen en regels vastgelegd. De meest actuele
versie van de reglementen van de Stichting Groenkeur zijn via de website van Groenkeur
(www.groenkeur.nl) te verkrijgen.

Kwaliteitsborging vraagt ook om bescherming van beeldmerken en woordmerken die de
herkenbaarheid van de kwaliteit en vakmanschap zichtbaar maken. Dit reglement Beeld- en
woordmerk Groenkeur regelt het gebruik van Groenkeur beeld- en woordmerken en kent sanctionele
bepalingen die het misbruik moeten voorkomen.

Het gebruik van het oude beeldmerk is nog toegestaan tot en met 15 september 2018.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2017 en vervangt de
voorgaande versies.

Artikel 1 | Begripsomschrijving
In dit document gelden de volgende definities:
1. Groenkeur: Stichting Groenkeur, gevestigd te Houten.
2. Bestuur: bestuur van Groenkeur.
3. Beeldmerk: een door de stichting beschermd beeldmerk (logo) waaruit blijkt dat een organisatie,

vestiging, persoon of product voldoet aan de eisen van een door Groenkeur uitgegeven schema.
4. Woordmerk: een naam die is geregistreerd in het merkenregister Benelux of op andere wijze

publiekelijk bekend is gemaakt als eigendom van Groenkeur.
5. Gebruik: het op welke wijze dan ook bezigen van een Groenkeur beeldmerk en/of woordmerk.
6. Groenkeur-ondernemer: houder van een bedrijfscertificaat. Deelnemerscategorie a, b en c

conform het Huishoudelijk reglement van Groenkeur. (bedrijf)
7. Groenkeur-product: product dat voldoet aan de eisen van een Groenkeur-

productcertificatieschema en waarvoor een bedrijf een geldig certificaat heeft ontvangen.
Deelnemerscategorie d conform het Huishoudelijk reglement van Groenkeur. (product)

8. Groenkeur-vestiging: een vestiging welke rechtmatig is vermeld op een geldig certificaat van een
Groenkeur-ondernemer.

9. Houders: houders van een persoonscertificaat. Deelnemerscategorie e conform het Huishoudelijk
reglement van Groenkeur. (persoon).

10. Derden: bedrijven en/of personen niet zijnde deelnemers conform artikel 4 van het Huishoudelijk
reglement van Groenkeur.

11. Registratienummer: een door de certificerende instelling verstrekt uniek nummer voorzien van de
afkorting van de certificerende instelling.

Artikel 2 | Toepassingsgebied
Gebruik van beeld- en woordmerken die door Stichting Groenkeur zijn geregistreerd in het
merkenregister Benelux of op andere wijze publiekelijk bekend zijn gemaakt als eigendom van
Stichting Groenkeur.

Artikel 3 | Beeldmerk Stichting Groenkeur
1. Dit beeldmerk wordt uitsluitend gebruikt op officiële documenten, briefpapier en

enveloppen en in publicaties uitgegeven door Stichting Groenkeur. Publicerende
organisaties is het uitsluitend toegestaan gebruik te maken van dit beeldmerk met
vooraf schriftelijke toestemming van Stichting Groenkeur.
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Artikel 4 | Beeldmerk ‘gecertificeerd bedrijf’

1. Het gebruik van het beeldmerk ‘gecertificeerd bedrijf’ is voorbehouden aan
Groenkeur-ondernemers, inclusief bijbehorende Groenkeur-vestigingen, die over
een geldig bedrijfscertificaat beschikken en die tevens over een geldige
overeenkomst met Stichting Groenkeur beschikken.

2. Indien het beeldmerk gebruikt wordt bij uitingen vanaf een Groenkeur-vestiging waar een aanbod
of belofte wordt gedaan aan de klant is vermelding van behaalde bedrijfscertificaten verplicht.
Hiertoe worden ten minste gerekend: offerte, brochure/ folder en website.

3. In uitingen waarin geen aanbod of belofte wordt gedaan aan de klant is vermelding van behaalde
certificaten niet verplicht. Hiertoe worden ten minste gerekend: bedrijfsauto, gevelreclame,
promotiematerialen en naamsvermelding in gidsen. Voor advertenties geldt dat alleen het wel
vermelden van de behaalde bedrijfscertificaten verplicht is indien het onvermeld laten van
behaalde bedrijfscertificaten kan leiden tot misverstanden of mogelijke misleiding.

Artikel 5 | Beeldmerk ‘gecertificeerd product’
1. Het gebruik van het beeldmerk ‘gecertificeerd product’ is voorbehouden aan

Groenkeur-ondernemers, inclusief bijbehorende Groenkeur-vestigingen, die over
een geldig productcertificaat beschikken en die tevens over een geldige
overeenkomst met Stichting Groenkeur beschikken. Het certificaat moet voorzien
zijn van een uniek registratienummer.

2. Het Groenkeur-beeldmerk ‘gecertificeerd product’ mag ook worden gevoerd door niet
gecertificeerde derden voor ingekochte producten die zijn voorzien van een onlosmakelijk aan het
product bevestigd Groenkeur beeldmerk ‘gecertificeerd product’.

3. Het gebruik van het Groenkeur-beeldmerk ‘gecertificeerd product’ (inclusief registratienummer) is
uitsluitend gerelateerd aan de Groenkeur-gecertificeerde producten en niet aan het bedrijf van de
Groenkeur-deelnemer.

4. Bij gebruik van het Groenkeur-beeldmerk ‘gecertificeerd product’ op handelsdocumenten moet
duidelijk zijn aangegeven op welke producten het beeldmerk betrekking heeft in het geval er zowel
Groenkeur als niet Groenkeur-producten staan vermeld.

Artikel 6 | Beeld- en woordmerk ‘Boom Veiligheid Controleur’

1. Het gebruik van het Groenkeur-beeldmerk ‘Boom Veiligheid Controleur’ is
voorbehouden aan houders die over een geldig persoonscertificaat Boom Veiligheid
Controleur beschikken en die tevens over een geldige overeenkomst met Stichting
Groenkeur beschikken. Het woordmerk Boom Veiligheid Controleur is eigendom van
Stichting Groenkeur en kan zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden
door derden.

2. Een houder is het toegestaan om zijn eigen werkgever in de gelegenheid te stellen om het
verworven beeldmerk voor personen ten behoeve van voorlichtingsdoeleinden te tonen mits de
voorlichting betrekking heeft op het benoemen van de persoonlijke vakbekwaamheden van de
houder. De houder blijft verantwoordelijk voor misbruik en/of misleiding. De houder kan nimmer
zijn verantwoordelijk afwenden op de werkgever. (Een ZZP-er wordt tevens beschouwd als
werkgever.)
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Artikel 7 | Beeld- en woordmerk ‘Daktuin en Gevelgroen’ (basismedewerker + gevorderde)
1. Het gebruik van het Groenkeur-beeldmerk ‘Daktuin en Gevelgroen’ is voorbehouden

aan houders die over een geldig persoonscertificaat Daktuin en Gevelgroen
(basismedewerker + gevorderde) beschikken en die tevens over een geldige
overeenkomst met Stichting Groenkeur beschikken.

2. Het woordmerk ‘Daktuin en Gevelgroen’ is eigendom van Stichting Groenkeur en
kan zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden.

3. Een houder is het toegestaan om zijn eigen werkgever in de gelegenheid te stellen om het
verworven beeldmerk voor personen ten behoeve van voorlichtingsdoeleinden te tonen mits de
voorlichting betrekking heeft op het benoemen van de persoonlijke vakbekwaamheden van de
houder. De houder blijft verantwoordelijk voor misbruik en/of misleiding. De houder kan nimmer
zijn verantwoordelijk afwenden op de werkgever. (Een ZZP-er wordt tevens beschouwd als
werkgever.)

Artikel 9 | Gebruik beeldmerken door certificerende instellingen
Certificerende instellingen waarmee Groenkeur een geldige overeenkomst heeft:
1. zijn verplicht tot het plaatsen van het Groenkeur-beeldmerk ‘gecertificeerd bedrijf’ of het

Groenkeur-beeldmerk ‘gecertificeerd product’ op de uit te geven Groenkeur-certificaten.
2. hebben het recht voor het gebruik van hierboven genoemde beeldmerken voor

voorlichtingsdoeleinden.

Artikel 10 | Gebruik beeldmerken door exameninstellingen
Exameninstellingen waarmee Stichting Groenkeur een geldige overeenkomst heeft:
1. zijn verplicht tot het plaatsen van het daarvoor bestemde beeldmerk voor persoonscertificaten op

de uit te geven Groenkeur-certificaten.

2. hebben het recht om de relevante Groenkeurbeeldmerken voor persoonscertificaten te gebruiken
voor voorlichtingsdoeleinden.

Artikel 8 | Nadere bepalingen
1. Het is derden op geen enkele manier toegestaan gebruik te maken van Groenkeur-beeldmerken

en/of Groenkeur-woordmerken zonder schriftelijk toestemming van Stichting Groenkeur.
2. Royement en schorsing, waaronder begrepen voorlopige schorsing, verbieden het gebruik van

beeldmerken met onmiddellijke ingang.

Artikel 11 | Aangifte en sancties
1. Tegen elk misbruik van beeldmerken en/of woordmerken wordt opgetreden. Bij strafrechtelijk

misbruik zal terstond aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.
2. Indien beeldmerk en/of logo’s in strijd met dit reglement worden gebruikt, geldt een direct

opeisbare boete van € 10.000,- per geval.
3. Indien het misbruik, zoals bedoeld in het 2e lid voortduurt, ondanks een daartoe strekkende

schriftelijke vordering vanwege het bestuur, is aan Stichting Groenkeur een bedrag verschuldigd
van € 100,- voor elke dag dat het strijdige gebruik voortduurt tot een maximum van € 25.000,-.

Artikel 12 | Slotbepaling
Deze versie van het reglement Beeldmerk & Woordmerk Groenkeur 2017 treedt in de plaats van
eerder uitgegeven versies.

Het bestuur Stichting Groenkeur,

Houten, 3 november 2017

De voorzitter, De secretaris,

ir. J.J.J. Langeslag P.J. de Winter


