REGLEMENT VOOR HET COLLECTIEVE MERK VAN DIERENARTS-SPECIALIST

Het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde,
gevestigd te Houten, hierna te noemen KNMvD, heeft in de vergadering van 8 december
1993 vastgesteld het navolgende
Reglement op het gebruik en toezicht aangaande het beeldmerk dierenarts-specialist.
Dit reglement is vastgesteld op initiatief van de Groep Veterinaire Specialisten van de
KNMvD, met het doel een collectief beeldmerk te verkrijgen dat door dierenartsen,
ingeschreven in het Nederlands Veterinair Specialisten Register, kan worden gebruikt.
Tevens beoogt dit reglement deze dierenartsen tegen elk misbruik van het beeldmerk
dierenarts-specialist te beschermen.
Het beheer van het beeldmerk dierenarts-specialist is in handen van de KNMvD. Dit beheer
omvat o.a. het verrichten van alle met dit beeldmerk verband houdende rechtshandelingen.
Artikel 1: Beeldmerk dierenarts-specialist
Onder het beeldmerk dierenarts-specialist, hierna te noemen het specialistenlogo, verstaat
dit reglement het hieronder afgebeelde beeldmerk, waarop de KNMvD recht heeft op grond
van de daarvoor geldende wetten.

Artikel 2: Toestemming voor gebruik
a.

b.

c.

d.

De KNMvD kan, in overleg met de Groep Veterinaire Specialisten van de KNMvD,
desgevraagd aan dierenartsen die ongeclausuleerd zijn ingeschreven in het
Nederlands Veterinair Specialisten Register, een niet uitsluitende en herroepbare
toestemming verlenen tot het gebruik van het specialistenlogo onder de
voorwaarden genoemd in artikel 3.
Een verzoek tot de in a. genoemde toestemming dient door de dierenartsspecialist schriftelijk bij de secretaris van de Registratiecommissie van de KNMvD
te worden ingediend. Niet-leden van de Groep Veterinaire Specialisten zijn voor
een toestemming een bedrag verschuldigd van € 45,38.
Het register genoemd in a. wordt door de Registratiecommissie van de Raad voor
Specialisatie Diergeneeskunde op grond van het Reglement voor de erkenning en
registratie van veterinaire specialisten beheerd.
Een toestemming tot het gebruik van het specialistenlogo kan op grond van het
gestelde in artikel 5 worden ingetrokken. Voorts wordt door de KNMvD de
toestemming tot gebruik in ieder geval ingetrokken indien de gebruiker niet meer
staat ingeschreven in het a. genoemde register.

Artikel 3: Voorwaarden
De in artikel 2 genoemde voorwaarden zijn:
a.
dat het specialistenlogo uitsluitend mag worden gebruikt in samenhang met de
uitoefening van het diergeneeskundige specialisme waarvoor de gebruiker is
ingeschreven;
b.
dat onder het in a. genoemde gebruikt wordt verstaan het plaatsen van het
specialistenlogo op naambord, briefpapier, folders, rekeningen en andere
uitingsvormen met dien verstande dat het logo alleen in verband mag worden
gebracht c.q. mag worden vermeld bij de naam van de als specialist
geregistreerde dierenarts;
c.
dat, indien de gebruiker het specialistenlogo, hierboven in artikel 1 in zwart/wit
weergegeven, in kleuren wenst weer te geven dit alleen als volgt is toegestaan:
- de tekst “dierenarts” in de kleur PMS 274 (paars);
- vlak met tekst “specialist” in de kleur PMS 274;
- de tekst “specialist” uitgespaard in wit;
- het “slangetje” de outline in de kleur PMS 274 en het fondvlak in de kleur PMS
339 (groen);
- de tekst “der Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde” in
de kleur PMS 274;
d.
dat de gebruiker van het specialistenlogo verplicht is elke medewerking te
verlenen aan de KNMvD om deze in staat te stellen een deugdelijk en
doeltreffend toezicht op de juiste naleving van dit reglement te houden;
e.
dat, indien de gebruiker naast het specialistenlogo ook enige afbeelding
behorende bij zijn praktijk, maatschap of instelling gebruikt, de laatstgenoemde
afbeelding niet met het specialistenlogo mag worden samengevoegd en het
specialistenlogo mag daardoor niet worden geschaad of afgezwakt;
f.
dat de gebruiker het specialistenlogo niet meer mag voeren vanaf het moment dat
hij niet meer in het Nederlands Veterinair Specialisten Register staat
ingeschreven op straffe van een boete van ten hoogste € 2.268,90 per
overtreding.
Artikel 4: Toezicht
De KNMvD is belast met het geven van toestemming tot het gebruik van het
specialistenlogo. Voorts is de KNMvD belast met het toezicht op de naleving van dit
reglement door de gebruikers van het specialistenlogo. De KNMvD zal de gebruikers van het
specialistenlogo jaarlijks verzoeken opgave te doen van het gebruik en controleren of aan de
voorwaarden (o.a. inschrijving in het in artikel 2 genoemde register) van dit reglement wordt
voldaan. Zij kan hiertoe de medewerking vragen van c.q. een advies vragen aan de Groep
Veterinaire Specialisten.
Artikel 5: Sancties
De KNMvD kan in geval van een geconstateerd onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van
het specialistenlogo de gebruiker waarschuwen, een boete opleggen van maximaal
€ 2.268,90 of de gebruiker het recht tot gebruik van het specialistenlogo ontzeggen. De
betrokken gebruiker heeft het recht ter zake te worden gehoord.

Artikel 6: Inbreuk
De KNMvD heeft het recht en de plicht in eigen naam op te treden tegen een onrechtmatig
handelen door derden alsof dit tegen haar is geschied. Iedere gebruiker is verplicht de hem
ter kennis komende overtredingen van dit reglement en de bescherming van het
specialistenlogo aan de algemeen secretaris van de KNMvD te melden.
Artikel 7: Verbod op overdracht
Een gebruiker heeft niet het recht de hem verleende bevoegdheid tot gebruik van het
specialistenlogo aan derden over te dragen.
Utrecht, 8 december 1993.

