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Definities 
 
Artikel 1 
 
Dit reglement neemt de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitssysteem Mest (hierna 
AV Fertigarant) over. In aanvulling daarop wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan 
onder: 
 
1. Aangewezen 

rechtspersoon 
: de rechtspersoon waarmee de regelinghouder een overeenkomst heeft 

gesloten op grond waarvan die rechtspersoon is belast met het beheer van 
de rechten op het gebruik van het keurmerk Fertigarant en het toezicht op 
het gebruik van het keurmerk Fertigarant; 

2.  Contractanten : de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in artikel 2, eerste lid aan wie het 
gebruiksrecht van het keurmerk Fertigarant is verleend, evenals de bedrijven 
of bedrijfsonderdelen bedoelt in artikel 2, tweede lid; 

 
 
Gebruiksrecht 
 
Artikel 2 
 
1. Ieder Fertigarant-bedrijf is gerechtigd tot het gebruik van het keurmerk Fertigarant, onder de in 

de navolgende artikelen vastgestelde voorwaarden. 
 
2. Voorts kan de regelinghouder het recht op het gebruik van het keurmerk Fertigarant schriftelijk 

verlenen aan natuurlijke en / of rechtspersonen die geen bedrijf in de mestverwerkingsindustrie 
uitoefenen, ten behoeve van: 

a) algemene pr-, reclame- en / of communicatie-uitingen en dergelijke die erop zijn gericht 
het imago in overeenstemming met Fertigarant te bevorderen; 

b) het vervaardigen van promotie- en foldermateriaal en dergelijke ten behoeve van 
deelnemers als bedoeld in het eerste lid. 

 
3. Zodra en zolang het recht op het gebruik van het keurmerk Fertigarant is verleend, mag dit 

slechts worden gebruikt conform de eisen van dit reglement. 
 
 
Gebruik 
 
Artikel 3 
 
Fertigarant-bedrijven zijn gerechtigd het keurmerk Fertigarant te gebruiken op de wijze als 
omschreven in artikel 13 van de AV Fertigarant. 
 
 
Voorschriften voor het gebruik 
 
Artikel 4 
 
1. Het gebruik van het keurmerk Fertigarant zoals bedoeld in artikel 3 is uitsluitend toegestaan 

onder de volgende voorwaarden: 
a. het keurmerk Fertigarant dient in de volgende kleuren te worden weergegeven:  
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i. blauw Pantone 281C | CMYK 100-87-37-34; 
ii. groen Pantone 335C | CMYK 95-3-100-0.  

b. bij de regelinghouder of de door de regelinghouder aangewezen rechtspersoon kan 
ontheffing worden gevraagd om het keurmerk Fertigarant in zwart te mogen voeren. Aan 
een ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden; 

c. het keurmerk Fertigarant, weergegeven in bijlage 1, kent de volgende verschijningsvorm: 
i. kleur met de tekst ‘Fertigarant’; 

d. het keurmerk Fertigarant dient duidelijk en goed leesbaar te worden aangebracht; 
e. het minimale formaat waarin het keurmerk Fertigarant mag worden gereproduceerd, is 

als volgt: 
i. minimale hoogte keurmerk met tekst: 20 mm 

f. het keurmerk Fertigarant mag uitsluitend op communicatie- en 
correspondentiemateriaal, evenals op bedrijfsruimten van het Fertigarant-bedrijf worden 
aangebracht. 

 
De toe te passen digitale versie van het keurmerk Fertigarant wordt op verzoek verstrekt door of 
namens de regelinghouder.  
 
2. Het is verboden: 

a. het keurmerk Fertigarant te gebruiken ten behoeve van meststoffen of producten 
daarvan die niet in overeenstemming met Fertigarant zijn geproduceerd en / of 
verhandeld; 

b. het keurmerk Fertigarant te wijzigen of aan te passen; 
c. in het keurmerk Fertigarant aanvullingen, waaronder begrepen een eigen handelsmerk, 

een (bedrijfs-)logo en / of andere tekst dan de in dit reglement opgenomen tekst, aan te 
brengen; 

d. het keurmerk Fertigarant te integreren in een eigen handelsmerk van de contractant; 
e. het keurmerk Fertigarant te gebruiken als eigen handelsmerk. 

 
 
Wijziging reglement en / of keurmerk Fertigarant 
 
Artikel 5 
 
1. Wijzigingen van dit reglement of het keurmerk Fertigarant worden door de regelinghouder twee 

maanden voor de inwerkingtreding aan de deelnemers en de gebruiksgerechtigden, bedoeld in 
artikel 2, tweede lid bekendgemaakt. 

 
2. Wijzigingen van dit reglement of het keurmerk Fertigarant dienen met ingang van de dag van 

inwerkingtreding door de contractanten en de gebruiksgerechtigden, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid te worden nageleefd.  

 
 
Toetsing en controle 
 
Artikel 6 
 
1. Indien en voor zover de regelinghouder het beheer en de controle op het gebruik van het 

keurmerk Fertigarant bij overeenkomst overdraagt aan een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 
1, sub 1, toetst de regelinghouder periodiek, evenals wanneer zij dat nodig oordeelt, of die 
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rechtspersoon aan het aan haar overgedragen beheer en de controle op het gebruik van het 
keurmerk Fertigarant op de juiste wijze uitvoering geeft. 

 
2. De controle bij alle gebruikers van het keurmerk Fertigarant op de naleving van de voorschriften 

met betrekking tot het gebruik van het keurmerk Fertigarant geschiedt door of namens de 
Certificerende Instelling (hierna CI), en kan behelzen: 

a) administratieve controle; 
b) visuele controle; 
c) monstername en -onderzoek. 

 
3. Elke contractant van het keurmerk Fertigarant is verplicht om: 

a) een administratie te voeren op grond waarvan op eenvoudige wijze, eenduidig is vast te 
stellen dat de bedrijfsuitvoering, waarvoor het keurmerk Fertigarant wordt gebezigd, 
voldoet aan de voorschriften van Fertigarant; 

b) de tot controle en / of toetsing aangewezen personen of instellingen te allen tijde 
toegang te verlenen tot terreinen en bedrijfsruimten waar de meststoffen zich bevinden; 

c) de tot controle en / of toetsing aangewezen personen of instellingen te allen tijde toe te 
laten tot de administratie; 

d) medewerking te verlenen aan de uitoefening van de controle en / of toetsing en alle 
door of namens de tot controle en / of toetsing aangewezen personen of instellingen in 
verband met de controle of toetsing op het gebruik van het keurmerk Fertigarant te 
geven voorschriften en aanwijzingen na te leven; 

e) ten einde controle of voldaan wordt aan de bepalingen van dit reglement dan wel 
toetsing of de naleving van de bepalingen van dit reglement efficiënt en effectief wordt 
uitgevoerd en gecontroleerd, mogelijk te doen zijn. 

 
 
Maatregelen 
 
Artikel 7 
 
Indien bij het uitoefenen van de controle, dan wel anderszins, wordt geconstateerd dat de 
deelnemer of gebruiksgerechtigde als bedoeld in artikel 2, tweede lid niet voldoet aan het bepaalde 
in artikel 2, 3, 4 en 6, zijn de CI en de regelinghouder ten aanzien van de deelnemer bevoegd en 
verplicht één of meer van de volgende maatregelen te nemen: 
 

a) schriftelijke berisping;  
b) één of meerdere hercontroles voor rekening van de betrokken deelnemer; 
c) één of meerdere herstelcontroles voor rekening van de betrokken deelnemer; 
d) publicatie in één of meer dagbladen en / of periodieken van de geconstateerde 

overtreding met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer of 
gebruiksgerechtigde als bedoeld in artikel 2, tweede lid; 

e) ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden 
tijdstip, gedurende een bepaalde tijd het keurmerk Fertigarant te bezigen; 

f) intrekking van het recht tot het gebruik van het keurmerk Fertigarant; 
g) intrekking van het certificaat Fertigarant; 
h) oplegging van een boete die ten hoogste €45.000,- beloopt per overtreding van de 

voorwaarden als bedoeld in artikel 2, 3, 4 en 6. 
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Inbreuk / misbruik 
 
Artikel 8 
 
1. Elke gebruiker van het keurmerk Fertigarant is verplicht iedere inbreuk op het keurmerk 

Fertigarant, die hem ter kennis komt, mede te delen aan de regelinghouder. 
 
2. De CI en de regelinghouder zijn bevoegd en verplicht in en buiten rechte op te treden tegen 

inbreuk op het keurmerk Fertigarant, zowel tegenover derden / niet gebruiksgerechtigden als 
tegenover hen, die niet meer het recht hebben dit keurmerk Fertigarant te gebruiken. 

 
3. Iedere gebruiker van het keurmerk Fertigarant is desgevraagd bevoegd tezamen met de 

regelinghouder, een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn 
gebruik maakt van het keurmerk Fertigarant of van een daarmede overeenstemmend teken, dan 
wel in een zodanig geding tussen de regelinghouder en de inbreukmaker zich te voegen of tussen 
te komen.  

 
4. Indien de regelinghouder alleen optreedt, kan zij – doch is zij niet verplicht – het bijzondere 

belang van de gebruikers laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding de bijzondere schade 
die één of meer van deze gebruikers heeft c.q. hebben geleden opnemen. 

 
 
Gebondenheid 
 
Artikel 9 
 
1. De contractanten en gebruiksgerechtigden als bedoeld in artikel 2, tweede lid zijn niet meer aan 

dit reglement gebonden, zodra het keurmerk is vervallen. 
 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, blijven de deelnemers en gebruiksgerechtigden, 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderworpen aan de maatregelen, bedoeld in artikel 7, ter zake 
van overtredingen die hebben plaatsgevonden voor het vervallen van het keurmerk Fertigarant.  
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Bijlage 1: Keurmerk Fertigarant 
 

 


