REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB
Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting,
in aanmerking nemende dat,
het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) het depot van het collectieve Ei-keurmerk IKB heeft
ingeschreven in het merkenregister van het Europese Merkenbureau,
het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) aan de Stichting het gebruiksrecht van het collectieve
Ei-keurmerk IKB heeft verleend en dit keurmerk onder de in dit reglement genoemde voorwaarden
kan worden aangewend,
ten behoeve van het aanbieden aan consumenten van extra gecontroleerde kwaliteit eieren,
geproduceerd en verhandeld volgens de voorschriften van het door het bestuur van de Stichting
vastgestelde Certificatieschema IKB Ei, waarin is opgenomen dat:
-

de productie en handel plaatsvindt binnen een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem in
elk onderdeel van de ei-kolom, derhalve vanaf de fokkerij tot en met het pakstation;
de naleving van de voorschriften door deelnemers aan het Certificatieschema IKB Ei wordt
gecontroleerd en gesanctioneerd door of namens de Stichting;

alsmede ten behoeve van herkenbaarheid bij de communicatie als deelnemer aan het
Certificatieschema IKB Ei,
heeft op 25 augustus 2010 vastgesteld het navolgende
REGLEMENT
Definities
Artikel 1
1. Dit reglement is een bijlage (4) bij de AV IKB Ei. Voor de toepassing van dit reglement wordt
de terminologie van de AV IKB Ei overgenomen.
2. Voorts wordt verstaan onder:
1. contractanten

:

2. gebruiksgerechtigden

:
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de natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, aan wie het gebruiksrecht van het Ei-keurmerk
IKB is verleend, alsmede de bedrijven of
bedrijfsonderdelen bedoeld in artikel 2, tweede lid.
de natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in artikel 2,
derde lid, aan wie het gebruiksrecht van het Ei-keurmerk
IKB is verleend.
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Gebruiksrecht
Artikel 2
1. Ieder IKB bedrijf is gerechtigd tot het gebruik van het Ei-keurmerk IKB, onder de in de
navolgende artikelen vastgestelde voorwaarden.
2. Voorts zijn gerechtigd tot het gebruik van het Ei-keurmerk IKB, onder de in de navolgende
artikelen vastgestelde voorwaarden, bedrijven of bedrijfsonderdelen die zijn aangesloten bij een
in het kader van het Certificatieschema IKB Ei gecertificeerde Multi-site die een overeenkomst
IKB Ei heeft gesloten.
3. Voorts kan de Stichting het recht op gebruik van het Ei-keurmerk IKB schriftelijk verlenen aan
natuurlijke en/of rechtspersonen die geen eieren produceren en/of verhandelen en/of aanbieden
aan de consument ten behoeve van:
a.
b.

algemene pr-, reclame- en/of communicatie-uitingen en dergelijke die erop zijn gericht het
imago en het verbruik van eieren dat is geproduceerd en/of verhandeld overeenkomstig het
Certificatieschema IKB Ei te bevorderen;
het vervaardigen van promotie- en foldermateriaal en dergelijke ten behoeve van
contractanten als bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Zodra en zolang het recht op het gebruik van het Ei-keurmerk IKB is verleend, mag dit slechts
worden gebruikt conform de eisen van dit reglement.
Gebruik
Artikel 3
IKB bedrijven zijn gerechtigd het Ei-keurmerk IKB te gebruiken op de wijze als omschreven in
artikel 13 van de AV IKB Ei.
Voorschriften voor het gebruik
Artikel 4
1. Het gebruik van het Ei-keurmerk IKB zoals bedoeld in artikel 3 is uitsluitend toegestaan onder
de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.

het Ei-keurmerk IKB dient in de volgende kleuren te worden weergegeven: zwart, groen
(PMS 354 100%), donkergeel (PMS 115 100%), lichtgeel (PMS 115 40%). Lettertype: Gill
Sans Condensed, schreefloos;
het is toegestaan het logo in zwart/wit te voeren;
indien het Ei-keurmerk IKB wordt afgebeeld in een formaat gelijk aan of groter dan 28 mm.,
is het toegestaan om het merk af te beelden met de volgende tekst in de ring: “extra
gecontroleerde kwaliteit eieren”;
het Ei-keurmerk IKB dient duidelijk en goed leesbaar te worden aangebracht;
het Ei-keurmerk IKB kent de volgende verschijningsvormen:
i. kleur zonder tekst;
ii. zwart zonder tekst;
iii. kleur met de tekst “extra gecontroleerde kwaliteit eieren”;
iv. zwart met de tekst “extra gecontroleerde kwaliteit eieren”;
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f. het minimale formaat waarin het Ei-keurmerk IKB mag worden gereproduceerd is 14 mm;
g. het is toegestaan bij het Ei-keurmerk IKB de productiemethode te vermelden, indien de
betrokken eieren volgens de daartoe in het Certificatieschema IKB Ei gestelde eisen van die
productiemethode zijn geproduceerd. De toegestane vermeldingen zijn:
- biologisch
- vrije uitloop
- scharrel
- kooi-huisvesting
h. indien het Ei-keurmerk IKB wordt gebruikt op (bedrijfs)wagens of transportmiddelen, mag
dit uitsluitend op (bedrijfs)wagens of transportmiddelen die bestemd zijn voor het vervoer
van eieren en indien de (bedrijfs)wagen of het transportmiddel tevens voorzien is van de
bedrijfsnaam van het IKB bedrijf.
2. Het is verboden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

het Ei-keurmerk IKB te gebruiken ten behoeve van eieren die niet zijn geproduceerd en/of
verhandeld overeenkomstig het Certificatieschema IKB Ei;
het Ei-keurmerk IKB te gebruiken ten behoeve van andere producten dan voor eieren;
het Ei-keurmerk IKB te wijzigen of aan te passen;
in het Ei-keurmerk IKB aanvullingen, waaronder begrepen een eigen handelsmerk, een
(bedrijfs)logo en/of andere tekst dan de in dit reglement opgenomen tekst, aan te brengen;
het Ei-keurmerk IKB te integreren in een eigen handelsmerk;
het Ei-keurmerk IKB te gebruiken als eigen handelsmerk;
het keurmerk zo te gebruiken dat verwarring zou kunnen ontstaan over het doel waarvoor
het keurmerk bedoeld is.
Wijziging reglement of Ei-keurmerk IKB

Artikel 5
1. Wijzigingen van dit reglement of van het Ei-keurmerk IKB worden door de Stichting, vóór de
inwerkingtreding, aan de contractanten en de gebruiksgerechtigden bekendgemaakt.
2. Wijzigingen van dit reglement of het Ei-keurmerk IKB dienen met ingang van de dag van
inwerkingtreding door de contractanten en de gebruiksgerechtigden te worden nageleefd.
Toetsing en controle
Artikel 6
1. De controle bij alle contractanten en gebruiksgerechtigden van het Ei-keurmerk IKB op de
naleving van de voorschriften met betrekking tot het gebruik van het Ei-keurmerk IKB geschiedt
door of namens de Certificerende Instantie en kan behelzen:
a. administratieve controle;
b. visuele controle;
c. monstername en -onderzoek.
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2. Elke contractant en gebruiksgerechtigde van het Ei-keurmerk IKB is verplicht om:
a. een zodanige administratie te voeren op grond waarvan is vast te stellen dat de eieren,
waarvoor het Ei-keurmerk IKB wordt gebezigd, zijn verkregen van een IKB bedrijf en zijn
geproduceerd en/of verhandeld overeenkomstig het Certificatieschema IKB Ei;
b. de tot controle en/of toetsing aangewezen Certificerende Instantie te allen tijde toegang te
verlenen tot terreinen en bedrijfsruimten waar de eieren worden geproduceerd, opgeslagen
en/of verhandeld;
c. de tot controle en/of toetsing aangewezen Certificerende Instantie te allen tijde toe te laten
tot hun administratie;
d. medewerking te verlenen aan de uitoefening van de controle en/of toetsing en in verband
hiermee alle aanwijzingen of voorschriften met betrekking tot het gebruik van het Eikeurmerk IKB, gegeven door of namens de tot controle en/of toetsing aangewezen
Certificerende Instantie, na te leven of te doen naleven.
Maatregelen
Artikel 7
Indien bij het uitoefenen van de controle, bedoeld in artikel 6, dan wel anderszins, wordt
geconstateerd dat de contractant of gebruiksgerechtigde niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2,
3, 4 en 6, is de aangewezen Certificerende Instantie, al dan niet op aanwijzingen van de Stichting,
ten aanzien van hem bevoegd en verplicht één of meer van de volgende maatregelen (al dan niet
voorwaardelijk met een proeftijd) op te leggen:
a. schriftelijke waarschuwing;
b. één of meer controles voor rekening van de betrokken contractant;
c. publicatie in één of meer dagbladen en/of periodieken van de geconstateerde overtreding met
vermelding van de naam van de in overtreding zijnde contractant of gebruiksgerechtigde;
d. ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden
tijdstip, gedurende een bepaalde tijd het Ei-keurmerk IKB te bezigen;
e. intrekking van de erkenning in het kader van het Certificatieschema IKB Ei;
f. oplegging van een boete die ten minste € 10.000 en ten hoogste € 50.000 beloopt per
overtreding van de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 6.
Inbreuk/misbruik
Artikel 8
1. Elke contractant of gebruiksgerechtigde van het Ei-keurmerk IKB is verplicht iedere inbreuk op
het Ei-keurmerk IKB, die hem ter kennis komt, mede te delen aan de Stichting.
2. De Stichting is bevoegd en verplicht in en buiten rechte op te treden tegen inbreuk op het Eikeurmerk IKB. Het Nederlandse recht is van toepassing.
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Gebondenheid
Artikel 9
1. De contractanten en gebruiksgerechtigden zijn niet meer aan dit reglement gebonden zodra het
Ei-keurmerk IKB is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorig lid, blijven de contractanten en gebruiksgerechtigden
onderworpen aan de maatregelen en sancties, als bedoeld in artikel 7, terzake van
overtredingen die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het Ei-keurmerk IKB nog van toepassing
was.
Slotbepalingen
Artikel 10
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement op het gebruik van en toezicht op het
collectieve Ei-keurmerk IKB.
2. Dit reglement is in werking getreden met ingang van 25 augustus 2010.

Versie 0.2
25 augustus 2010

2010-452-N0037 (2)
keurmerk IKB Ei

2010-452-N0037

Goedgekeurd door het
bestuur Stichting IKB Ei
op 25 augustus 2010

pag. 5

BIJLAGE: EI-KEUMERK IKB
Figuur 1:

Verschijningsvorm Ei-keurmerk IKB kleur zonder tekst

Figuur 2:

Verschijningsvorm Ei-keurmerk IKB kleur met de tekst “extra gecontroleerde
kwaliteit eieren”
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