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Overeenkomst voor het gebruik van Biogarantie Belgium  
 
Tussen enerzijds: BioForum vzw 

Regine Beerplein 1/E305          
2018 Antwerpen 

Probila-Unitrab            
Kapellestraat 40 
8720 Wakken 

UNAB 
Rue Nanon 98 
5000 Namen 

Hier vertegenwoordigd door: Mevr. Lieve Vercauteren  Functie :  Directeur BioForum vzw 

Hierna genoemd "de Licentiegever" 
 
En anderzijds:  
 
Bedrijf:  ..................................................................................................................................................................... 

BTW-nummer:  ..................................................................................................................................................................... 

Adres:   ............................................................................................................................. ........................................ 

Hier vertegenwoordigd door:  Dhr./Mevr.  .................................................................................................. 

Functie : .................................................................................... 

Hierna genoemd "de Licentiehouder" 

Aangesloten bij (kruis aan): O   Certisys  O   TÜV NORD Integra    O   Quality Partner 

VOORWERP  

De Licentiegever verleent de Licentiehouder voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief 
recht op het gebruik van het Merk Biogarantie Belgium  
 
In woord en/of beeld: 

- Op verpakkingen en etiketten van biologische producten verspreid door de Licentiehouder. 
- In publicaties over biologische landbouw of biologische landbouwproducten die tot doel 

hebben de consument te informeren over de voordelen van bioproducten, verspreid door de 
Licentiehouder. 

 
Het recht op gebruik van het Merk wordt de Licentiehouder bij deze toegekend in zijn hoedanigheid 
van: (kruis aan) 

O landbouwer  O verdeler/importeur O verwerker/herverpakker 
 
Het recht op gebruik van het merk wordt de licentiehouder bij deze toegekend (kruis aan en vul in) 

0 voor alle producten waarvoor het bedrijf een biocertificaat heeft 

0 voor volgende producten (product + merk indien van toepassing):  

- …. 
- …. 
- …. 
- …. 
- …. 

De Licentiehouder verklaart hierbij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de criteria 
in de Biogarantie Standaard, opgenomen als Bijlage 1 bij de Overeenkomst. 

Aldus opgemaakt op     ................ / ................ / 20...........   in     ................................................................................ 

in twee exemplaren. Iedere partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen.  
 
Handtekening (voorafgegaan door "Gelezen en goedgekeurd")  
 

Voor de Licentiegever     Voor de Licentiehouder 

 
 
  

http://www.biogarantie.be/
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DEFINITIES 

De Overeenkomst:` 
Het voorliggend contract met zijn bijlagen. 
 
Het Merk: 
 

Het collectief merk Biogarantie, bestaande uit het woord ‘Biogarantie’ met bijhorende 
afbeelding, gedeponeerd als internationaal merk op 15/12/1992 onder het nummer 
596097 en bij het Office for Harmonization in the International Market (OHIM) als 
Europees merk op 01/07/1996 onder het nummer 285221, met toevoeging van een 
Belgische vlag en het woord BEL.  

De Biogarantie Standaard:  
Het geheel van normen en voorschriften voor biologische teelt, opgesteld door de vzw Biogarantie. 
 
Biogarantie Belgium-producten: 
Producten die op alle vlakken en in alle technische aspecten beantwoorden aan de voorschriften in de 
meest recente versie van de Biogarantie Standaard. 
 
Doel van de Overeenkomst:  
Bij de overeenkomst verleent de Licentiegever aan de Licentiehouder een gebruiksrecht op het Merk, 
binnen de hierna gestelde voorwaarden. 
 
 
VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 - Certificering en Controle  

1.1 De Licentiehouder mag het Merk alleen 
gebruiken als hij een certificaat kan 
voorleggen van een controleorganisatie die 
erkend is door de Licentiegever. Uit het 
certificaat moet blijken dat het product 
conform is met de voorschriften van de 
Biogarantie Standaard. Het certificaat geldt 
alleen voor de producten die er nadrukkelijk 
in benoemd worden.  

De controleorganisatie beslist autonoom 
over de aflevering van het certificaat op 
basis van de resultaten van het onderzoek 
dat zij nodig acht. De controleorganisatie 
kan het certificaat op elk moment intrekken. 
Zodra dit intrekkingbesluit is 
bekendgemaakt, mag de Licentiehouder het 
Merk niet langer gebruiken. 

1.2 Ieder gebruik van het Merk op verpakkingen, 
etiketten, publicaties, ... zal de 
Licentiehouder eerst ter goedkeuring 
voorleggen aan de controleorganisatie. Deze 
kan de goedkeuring afhankelijk stellen van 
voorwaarden. 

1.3 Ieder gebruik van het Merk op producten die 
geen producten zijn van biologische teelt, 
zal op het eerste verzoek van de 
Licentiegever of de controleorganisatie 
worden stopgezet, bv. door producten uit de 
rekken verwijderen, iedere verwijzing naar 
het Merk te verwijderen, enz. 

 

Daarom zal de Licentiehouder aan de 
controle-organisatie altijd toegang verlenen 
tot alle relevante plaatsen en documenten. 
Als de Licentiegever dit nodig acht, kan hij 
hiervoor procedures opstellen, in 
samenspraak met de Licentiehouder.  

 
1.4  De Licentiehouder moet hiervoor een 

jaarlijkse bijdrage betalen aan de controle-
organisatie. De berekening van deze 
bijdrage, alsook de manier van betaling, is 
te verkrijgen bij de controleorganisatie. 

 
Artikel 2 - Gebruik van het Merk  

2.1  Onder geen enkel beding zal de 
Licentiehouder het Merk gebruiken in relatie 
tot andere producten dan biologische 
producten. Hierop staat een forfaitaire 
schadevergoeding van 6.200 euro per 
vastgestelde inbreuk. 

 
2.2 Zowel binnen als buiten zijn onderneming 

zal de Licentiehouder het gebruik van het 
Merk zo organiseren dat een afnemer geen 
verband legt tussen het Merk en andere 
producten dan biologische producten.  

 
2.3  De Licentiehouder waarborgt een conform 

gebruik van het Merk door personeel en 
medewerkers en zal daartoe voorschriften 
en controleprocedures uitvaardigen. 
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Artikel 3 – De Biogarantie Standaard  

3.1 De Licentiehouder verbindt zich ertoe alle 
voorschriften van de Biogarantie Standaard 
na te leven in de mate waarin deze op hem 
van toepassing zijn. 

 
De Licentiegever kan de voorschriften van de 
Biogarantie Standaard op elk ogenblik 
wijzigen. Deze aanpassingen zullen aan de 
Licentiehouder worden meegedeeld. 

 
3.2  De meest recente versies van de Biogarantie 

Standaard zijn als Bijlage 1 aan de 
Overeenkomst gehecht. 

 
3.3 Overtredingen op de bepalingen van de 

Biogarantie Standaard worden 
gesanctioneerd volgens de vermelde 
procedures. 

 
3.4  Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen 

van de Biogarantie Standaard en de 
Overeenkomst heeft de Overeenkomst 
voorrang. 

 
Artikel 4 - Tarieven en boetes 

4.1 Voor het gebruik van het Merk moet de 
Licentiehouder jaarlijks royalty’s betalen en 
moet hij zich aansluiten bij BioForum.  

 
4.2 Vastgestelde inbreuken op artikel 4.1 geven 

aanleiding tot een forfaitaire 
schadevergoeding van 15% van het niet- of 
laattijdig betaalde bedrag. Daarnaast kan de 
Licentiegever ook het gebruiksrecht van het 
Merk intrekken zolang de verschuldigde 
royalty’s en schadevergoeding niet betaald 
zijn.  

 
Artikel 5 - Verplichtingen van de Licentiegever  

5.1  De Licentiegever verbindt zich ertoe de 
intellectuele eigendomsrechten van het 
Merk goed te beheren. 

 
5.2  De Licentiegever heeft het recht om het Merk 

te veranderen als dat noodzakelijk is om 
inbreuken op merken van derden te 
vermijden.  

 
5.3  De Licentiegever zal alle maatregelen nemen 

om schendingen van het intellectueel eigen-
domsrecht tegen te gaan. Zo mogelijk zal de 
Licentiehouder de Licentiegever helpen om 
derden te beletten het Merk na te maken of 
onrechtmatig te gebruiken. Daartoe zullen 
de partijen onderling overleg plegen en 
samenwerken. 

 
5.4  Het feit dat derden zonder toelating 

Biogarantie gebruiken of zullen gebruiken 
zal op zich de geldigheid van de 
overeenkomst niet in het gedrang brengen.  

 
Artikel 6 - Duur  

6.1 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een 
periode die aanvangt op de datum van 
ondertekening en eindigt op 31 december 
van hetzelfde kalenderjaar. Na afloop zal ze, 
telkens voor een periode van één jaar, 
stilzwijgend verlengd worden.  
 

6.2 De Licentiehouder kan de Overeenkomst 
opzeggen door minstens drie maanden voor 
de vervaldatum de Licentiegever schriftelijk 
in kennis te stellen. Daarop stuurt de 
Licentiegever een opzegbrief die de 
Licentiehouder tijdig moet terugsturen. 

 
Artikel 7 - Voortijdige beëindiging  

7.1  De Overeenkomst kan, onverminderd het 
recht op schadevergoeding, door iedere 
partij voortijdig en zonder vooropzeg 
beëindigd worden per aangetekende brief 
als de wederpartij een zware fout begaan 
heeft, die niet hersteld werd binnen de 15 
kalenderdagen na de aanmaning die 
daartoe verstuurd werd. 

 
7.2 Wordt beschouwd als een zware fout: iedere 

wezenlijke tekortkoming die het vertrouwen 
zodanig schokt dat een verdere 
samenwerking niet mogelijk is. Daaronder 
vallen in ieder geval inbreuken op de 
bepalingen van artikel 2, artikel 4.1 en artikel 
8 van de Overeenkomst. 

 
Artikel 8 - Overdracht - Onderlicenties  

De Licentiehouder kan de rechten en 
plichten uit de Overeenkomst niet aan 
derden overdragen noch in onderlicentie 
geven zonder schriftelijk akkoord van de 
Licentiegever. 

 
Artikel 9 - Wijzigingen  

Wijzigingen zullen in een door beide partijen 
ondertekende bijlage aan deze 
overeenkomst worden gehecht. 

 
Artikel 10 - Bevoegde rechtbank  

De Rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend 
bevoegd om kennis te nemen van geschillen 
die uit deze overeenkomst voortvloeien.  
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