REGLEMENT

Op het gebruik en toezicht van het collectief dienstmerk RBA van de vereniging CFA Society VBA
Netherlands

Artikel 1 definities
In dit reglement wordt verstaan onder:

•
•
•

De vereniging: de vereniging CFA Society VBA Netherlands
Het Merk: het collectief dienstmerk RBA (afkorting van Register Beleggingsanalist)
Gebruikers: de natuurlijke of rechtspersonen die krachtens dit reglement bevoegd zijn
verklaard tot het gebruik van het Merk

Artikel 2 gebruik Merk
(lid 1)
Het bestuur van de vereniging is bevoegd het recht tot het gebruik van het Merk voor onbepaalde
tijd toe te kennen aan natuurlijke of rechtspersonen die aan de in Artikel 3 te noemen kenmerken
voldoen. Gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het Merk aan derden over te dragen
of hierop aan derden een licentie te verlenen.

(lid 2)
De Gebruikers zijn verplicht voor het recht tot gebruik van het Merk aan de Vereniging een jaarlijkse
vergoeding te voldoen, waarvan de hoogte door het bestuur van de Vereniging wordt vastgesteld.

Artikel 3 gemeenschappelijke kenmerken
Gebruikers dienen lid te zijn van de Vereniging.
Gebruikers worden ingeschreven in een door de Vereniging gehouden Register.
Gebruikers dienen te allen tijde te kunnen aantonen dat zij de postgraduate opleiding VU-VBA
Investment Management (voorheen: het diploma Beleggings- en Financieel Analist van een door de
Vereniging erkende opleiding) hebben behaald. Het bezit van dit diploma of een ander door de
Vereniging erkend daarmee gelijkwaardig diploma wordt op verzoek aangetoond door overlegging
van het originele diploma.
Het Merk impliceert een waarborg van goede kwaliteit met betrekking tot de diensten waarvoor het
is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt. Gebruikers dienen te allen tijde te voldoen aan de
voorwaarden die de Vereniging stelt aan gebruik van het Merk. Deze regels zijn vastgelegd in de
Statuten, het Huishoudelijke Reglement en andere bij of krachtens de Statuten vast te stellen regels.
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Artikel 4 toepassingswijze van het Merk
De Gebruikers zullen het Merk niet anders toepassen dan op de wijze en in de uitvoering als door het
bestuur van de Vereniging is vastgesteld en in ieder geval slechts zo dat de goede naam van het Merk
en de eer en goede naam van de Gebruikers en de Vereniging niet zullen worden geschaad.

Artikel 5 toezicht en controle
(lid 1)
Het toezicht en de controle op het gebruik van het merk berust bij het bestuur van de Vereniging,
waartoe het bestuur door de Gebruikers in de gelegenheid wordt gesteld.
(lid 2)
De Gebruikers zijn verplicht te allen tijde de door het bestuur van de Vereniging aangewezen
deskundigen toe te laten tot hun werkplaatsen, kantoren, ondernemingen en administratie, teneinde
deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of de Gebruikers blijven voldoen aan
de in Artikel 3 gestelde vereisten voor de waarborging van de gemeenschappelijke kenmerken van de
diensten waarvoor het Merk is ingeschreven.
In het kader van dit onderzoek zijn de Gebruikers verplicht alle door de deskundigen gevraagde
inlichtingen over het gebruik van het Merk te verstrekken.

Artikel 6 sancties
(lid 1)
Indien het bestuur constateert dat een Gebruiker niet voldoet aan de hiervoor in artikel 3
omschreven eisen voor het gebruik van het Merk, kan het bestuur de Gebruiker het recht om het
Merk te gebruiken ontnemen, al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet tijdelijk. Ook kan
het bestuur besluiten tot schorsing van, opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap,
overeenkomstig de statutaire regeling daarvoor.
(lid 2)
Het bestuur kan bepalen of deze beslissing geheel of gedeeltelijk openbaar zal worden gemaakt,
eventueel onder vermelding van de gronden waarop de beslissing berust. Daarbij wordt tevens
bepaald op welke wijze deze openbaarmaking zal geschieden.
(lid 3)
Van een beslissing zoals vermeld in de voorgaande leden van dit artikel wordt de Gebruiker
onverwijld en bij aangetekende brief op de hoogte gesteld.

Artikel 7 staking merkgebruik
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De Gebruiker is verplicht het gebruik van het Merk onverwijld te staken en in het vervolg ieder
gebruik van het Merk of enig daarmee overeenstemmend teken na te laten en alles na te laten
waardoor bij het publiek de indruk zou kunnen ontstaan dat men bevoegd is tot gebruik van het
Merk indien:
1. de bevoegdheid tot het gebruik wordt ontzegd ingevolgde Artikel 6;
2. de Gebruiker ook na sommatie in gebreke blijft binnen 14 dagen de hiervoor in artikel 2 lid 2
bedoelde vergoeding aan de vereniging te voldoen.

Artikel 8 uitschrijving Register
In het geval artikel 7 van toepassing is, zal de Vereniging de desbetreffende persoon uit het Register
uitschrijven.

Artikel 9 merkinbreuk
(lid 1)
Alle Gebruikers zijn verplicht iedere inbreuk op het collectief Merk, die hun ter kennis komt, mede te
delen aan het bestuur.
(lid 2)
De Gebruikers zijn bevoegd tezamen met de Vereniging een vordering in te stellen tegen ieder, die
zonder daartoe gerechtigd zijn, gebruik maakt van het Merk of van een overeenstemmend teken,
dan wel in een zodanig geding tussen de Vereniging en de inbreukmaker zich te voegen of tussen te
komen.
(lid 3)
Indien de gebruikers geen gebruik maken van hun in lid 2 omschreven bevoegdheid, is de Vereniging
die alleen tegen de inbreukmaker optreedt, verplicht het bijzonder belang van de Gebruikers te laten
gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere schade die een of meer van hen hebben
geleden op te nemen.

Artikel 10 Vaststelling en wijziging reglement
(lid 1)
Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging. De Algemene
Vergadering is tevens bevoegd tot wijziging van het reglement.
(lid 2)
Tot wijziging van het reglement kan ook worden besloten door het bestuur van de Vereniging met
inachtneming van de vereisten, gesteld in de statuten van de Vereniging voor het nemen van
rechtsgeldige besluiten. Iedere Gebruiker is bevoegd bij het bestuur voorstellen in te dienen tot
wijziging van dit reglement.
(lid 3)
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Iedere Gebruiker is verplicht zich te houden aan wijzigingen in dit reglement zodra daarvan aan het
Benelux Merkenbureau kennis is gegeven.

Artikel 11 overige bepalingen
(lid 1)
De Gebruikers zijn niet meer aan dit reglement gebonden zodra de registratie van het Merk is
vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.
(lid 2)
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de Gebruikers onderworpen aan de
maatregelen en sancties als bedoeld in Artikel 6 ter zake van overtredingen die hebben
plaatsgevonden ten tijde dat de merkregistratie nog rechtsgeldigheid had.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van CFA Society VBA Netherlands op 31 mei 2018

Pagina 4 van 4

