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Definities
Artikel 1:

In dit reglement wordt verstaan onder:
NIBE:
Het collectieve merk:

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie bv
Het ten name van het NIBE in het Benelux merkenregister
®
ingeschreven woordmerk: DUBOkeur .
Alsmede het beeldmerk:

(aangevuld met beoordelingsspecifieke gegevens: eventueel
milieuklasse en toepassing waarin product werd beoordeeld).
Gemachtigde partij

Een orgaan dat door NIBE gemachtigd is producten aan de hand
van de gestelde beoordelingscriteria te toetsen en op basis
daarvan licentiehouders te benoemen, certificaten te verstrekken
en controles uit te voeren.

Certificatie:

De door het NIBE, of een daartoe gemachtigde partij, uitgevoerde
activiteiten op grond waarvan het NIBE verklaart dat er een
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven
product voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgestelde
eisen.

Certificaat:

Het bewijsstuk van een positieve beoordeling op grond waarvan
het collectieve merk gedragen wordt.

Beoordelingsrichtlijn:

Een door het NIBE, of een daartoe gemachtigde partij, bindend
verklaard document, waarin alle eisen zijn opgenomen, die door
het NIBE worden gehanteerd als grondslag voor de certificatie.

Licentiehouders:

Leveranciers en / of producenten die één of meer van hun
producten door het NIBE, of een daartoe gemachtigde partij, met
succes hebben laten certificeren.

Leverancier:

De partij die er voor verantwoordelijk is dat de producten bij
voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is
gebaseerd.

Producent:

De ondernemer die zelf producten vervaardigt, al dan niet als
leverancier.

Product:

Enkelvoudig of samengesteld product (bouwdeel.
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Gebruik
Artikel 2

1. Het NIBE kent het recht tot het gebruik van het collectieve merk, met inachtneming van de
bepalingen van dit reglement, toe aan producten geleverd door leveranciers en/of
producenten voor de regio Benelux.
2. Het NIBE beheert alle certificaatlicenties in een openbaar archief.
3. Alle door het NIBE beoordeelde producten, die voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn
gestelde criteria, zijn gerechtigd het collectieve merk te voeren gedurende de door het
NIBE vooraf vastgestelde licentietermijn.
4. De licentiehouders zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van de collectieve merken aan
een derde over te dragen of hierop aan een derde een licentie te verlenen.
5. De licentiehouder zal de productspecificaties waarvoor het certificaat is afgegeven niet
veranderen of anders dit tijdig ter kennis name aan het NIBE te melden.

Beoordelingsrichtlijn
Voorwaarden tot toelating tot gebruik van het collectieve merk.
Artikel 3

1. Alle producten die voldoen aan milieuklasse 1 of 2 (resp. beste en goede dubokeuze) van
de in totaal zeven milieuklassen komen in aanmerking voor het DUBOkeur®. Komen
echter in een beoordeling alleen klasse 1 of 2 producten voor, dan komen alleen de
producten met milieuklasse 1 in aanmerking. Vallen alle producten in milieuklasse 1, dan
®
komt alleen milieuklasse 1a (de milieureferentie) voor het DUBOkeur in aanmerking.
2002
De milieuklasse wordt op basis van een milieubeoordeling volgens het TWIN -model, of
latere versies daarvan, vastgesteld.
2. Het product loogt gedurende de gebruiks- en afvalfase geen, voor het milieu schadelijke,
stoffen uit.
3. Tijdens de gebruiks- en afvalfase is geen sprake van voor de gezondheid schadelijke
effecten.
4. Producent en / of leverancier voorziet het NIBE van de benodigde gegevens, waarbij
indien nodig het NIBE geheimhoudingsverklaringen overlegt.
5. Onder andere is nodig:
-

volledige materialisatie binnen een door het NIBE vastgestelde functionele eenheid
productsamenstelling (tot op 0,1 massa% nauwkeurig)
benodigde productie-energiegebruik
alle transportgegevens (afstanden, transportmiddelen)
verwerkingsvoorschriften
gegevens met betrekking tot de technische en esthetische levensduur
gegevens met betrekking tot onderhoud en vervanging

4. De beschikbaar gestelde gegevens zijn bij voorkeur van onafhankelijke
onderzoeksinstituten, bij ontbreken daarvan volstaat een verklaring van de producent dat
de betreffende gegevens naar eer en geweten waarheidsgetrouw zijn ingevuld.
5. Het NIBE is gerechtigd deze gegevens te controleren aan de hand van algemene
databases en bij haar beschikbare kennis.

Inhoud certificaat
Het certificaat bevat in ieder geval de volgende gegevens.
Artikel 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De gegevens van de licentiehouder.
De gegevens van het bureau dat de beoordeling heeft gemaakt.
De specificaties van het beoordeelde product.
Binnen welke functionele eenheid het product is getoetst.
Volgens welke beoordelingsmethodiek het product is getoetst.
Het resultaat van de toetsing.
Het op de producten aan te brengen collectieve merk.
Geldigheidsduur.

Indien van toepassing:
9. Verwerkingsvoorschriften indien prestaties waarop het certificaat is gebaseerd in het
geding komen bij andere verwerking dan aangegeven.
10. Uitzonderingen.
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Het collectieve merk dragen
Artikel 5

1. De licentiehouder is vrij om zijn gecertificeerde producten en/of het verpakkingsmateriaal
te voorzien van het collectieve merk. Op producten die niet kunnen worden gemerkt, noch
op het product zelf nog op de verpakking, kan het collectieve merk worden aangebracht
op de leveringsdocumenten/productinformatie.
2. De wijze van aanbrengen geschiedt zodanig dat alle tekst duidelijk leesbaar is en wordt,
alvorens het in productie te nemen, te allen tijde bij het NIBE ter inzage en goedkeuring
voorgelegd.
3. Producten die niet voldoen aan de in het certificaat vastgelegde specificaties mogen niet
worden voorzien van het collectieve merk. De licentiehouder is verplicht hierop toe te zien
en eventueel reeds aangebrachte merken te verwijderen.

Openbaarmaking
Artikel 6

1. De licentiehouder mag publiceren dat zijn producten gecertificeerd zijn, maar uitsluitend
en ondubbelzinnig voor het in het certificaat gespecificeerde product binnen de gestelde
functionele eenheid.
2. De licentiehouder is verplicht om desgevraagd iedere afnemer een volledig exemplaar
van het certificaat te verstrekken.
3. Het NIBE publiceert alle geldige certificaten, via het Internet. Alle certificaathouders
verkrijgen hierbij de voor hun geldende specifieke URL, opdat zij hiernaar kunnen
verwijzen.
4. Het NIBE publiceert jaarlijks in haar nieuwsbrief of de boeken van het Basiswerk
Milieuclassificaties Bpuwproducten een overzicht van alle certificaten, waarvan de
geldigheidsduur niet verstreken is.

Controle
Artikel 7

1. Het NIBE controleert tweejaarlijks of licentiehouder zich aan zijn verplichting houdt.
2. Licentiehouder verleent indien noodzakelijk te allen tijde medewerking aan de controle.
3. Licentiehouder stelt kosteloos de voor de in de beoordelingsrichtlijn benodigde gegevens
beschikbaar.
4. De controles vinden, indien nodig, plaats in het bedrijf van de licentiehouder.
5. De controle zal omvatten:
- vergelijking van de voor de beoordeling relevante gegevens met de
gegevens op basis waarvan het certificaat is afgegeven
2002
- indien nodig herbeoordeling middels het TWIN -model of latere versies
- controle op de in dit reglement omschreven verplichtingen
- controle op de correcte wijze van merken
6. Het NIBE maakt het resultaat van de controle schriftelijk kenbaar.
7. Indien bij de controle tekortkomingen worden vastgesteld zal het NIBE de licentiehouder
schriftelijk waarschuwen, gepaard gaand met aanwijzingen over welke wijzigingen
genomen moeten worden om aan de beoordelingsrichtlijnen te voldoen.

Maatregelen bij aanhoudende tekortkomingen
Artikel 8

1. Indien sprake is van persistente tekortkomingen kan het NIBE één of meer van de
volgende maatregelen nemen:
- een schriftelijke waarschuwing
- een opschorting van het recht op het collectieve merk gedurende een
bepaalde periode
- onmiddellijke intrekking van het recht op het collectieve merk
- publicatie van één tekortkomingen in daartoe aangewezen media
2. Kosten inzake extra controle, administratie en publicatie worden doorberekend aan de
licentiehouder.
3. Binnen de gestelde periode van opschorting blijft de licentieovereenkomst van kracht.
Indien binnen deze periode door licentiehouder geen adequate maatregelen worden
genomen, zal het NIBE de licentieovereenkomst beëindigen.
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Wijzigingen
Artikel 9

1. Licentiehouder stelt het NIBE direct op de hoogte van productwijzigingen die het resultaat
op basis waarvan de licentie is afgegeven kunnen beïnvloeden.
2. Het NIBE onderzoekt de wijzigingen.
3. Onderzoekskosten worden doorberekend aan de licentiehouder.
4. Gedurende de onderzoeksperiode is de licentie niet geldig en maakt licentiehouder geen
gebruik van het collectieve merk.
5. Indien noodzakelijk en bij positieve uitslag van de hertoetsing verstrekt het NIBE een
nieuwe licentie waarvan de vooraf bepaalde geldigheidsduur op dat moment opnieuw in
gaat.
6. Indien het resultaat van de hertoetsing negatief is wordt dit schriftelijk aan de
licentiehouder bekend gemaakt en komt de licentie te vervallen.
7. Licentiegelden over een vroegtijdig beëindigde licentie kunnen niet door licentiehouder
worden teruggevorderd.

Beëindiging van de licentie
Artikel 9

1. Een licentie kan door het NIBE met onmiddellijke ingang worden ingetrokken in de
volgende gevallen:
- bij ernstige tekortkomingen van de licentiehouder
- het niet treffen van adequate maatregelen ter verbetering tijdens een periode
van opschorting
- indien de licentiehouder in strijd heeft gehandeld met één of meer van zijn
verplichtingen in gevolge het reglement voor het dragen van het collectieve
merk
- indien de licentiehouder zijn financiële verplichtingen niet nakomt
- de licentiehouder de belangen van het NIBE ernstig geschaad heeft.
2. Beëindiging dient per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld,
onder vermelding van de datum van de beëindiging. Bij een opzegging door het NIBE zal
daarbij de reden van opzegging worden aangegeven.
3. Beëindiging van de licentie door licentiehouder laat de door de licentiehouder tegenover
NIBE financiële verplichtingen onverlet.

Vergoedingen
Artikel 10

1. Het NIBE brengt de kosten voor de toetsing van het product aan de beoordelingscriteria
bij de leverancier/producent in rekening.
2. Het NIBE berekent alle te maken onkosten door aan leverancier/producent. Tot deze
kosten behoren in elk geval de reis-, verblijf- en tariefkosten van de betreffende
functionarissen van NIBE (incl. acquisitietijd) en de kosten van door NIBE ingeschakelde
derden.
3. Indien de leverancier/producent in gebreke is de kosten van het toelatingsonderzoek tijdig
te betalen, kan het NIBE de verdere behandeling van de aanvraag en/of de verlening van
de licentie opschorten.
4. De licentiehouder betaalt het NIBE de zogehete licentiekosten voor het recht op het
gebruik van het collectieve merk .
5. De licentiekosten worden door het NIBE vastgesteld, zo mogelijk na overleg met
representatieve groeperingen van leveranciers.
6. Jaarlijks wordt het licentiebedrag verhoogd met de voor dat jaar door het CBS
vastgestelde inflatiepercentage. Wijzigingen in de vergoeding worden door het NIBE
tenminste één maand van te voren schriftelijk medegedeeld.
7. De Licentiehouder moet de door NIBE in rekening gebrachte kosten voldoen binnen de op
de factuur vermelde termijn.
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Oneigenlijk gebruik van het collectieve merk
Artikel 11

1. Het NIBE verplicht zich er op toe te zien dat geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van
het collectieve merk door derden. Daaronder valt ook het gebruik tijdens een periode van
opschorting of het gebruik na beëindiging van de licentie.
2. Het NIBE kan, al dan niet tezamen met leveranciers van gecertificeerde producten, een
vordering instellen tegen derden die oneigenlijk gebruik maken van het collectieve merk.
3. Vanaf de datum van beëindiging van de licentie of tijdens een periode van opschorting
van de licentie op het gebruik van het collectieve recht mag de (voormalig) licentiehouder
geen gebruik maken van de licentie en mag hij geen producten meer afleveren die
voorzien zijn van het collectieve merk. Hij mag ook niet de indruk wekken dat hij nog
steeds recht zou hebben op het gebruik van de licentie en het collectieve merk.

Geheimhouding
Artikel 12

1. Het NIBE behandelt als vertrouwelijk gekenmerkte gegevens volgens de eigen ISO9001
procedure.

Beroep
Artikel 13

1. Tegen een beslissing op maatregel van het NIBE, verband houdend met de technische
en procedurele aspecten van certificatie, kan door belanghebbenden binnen 30 dagen na
dagtekening beroep worden ingesteld bij het NIBE, behoudens voorzover in het gegeven
geval een andere rechtsgang geldt.
2. Het NIBE zal in nader overleg met de licentiehouder eventueel en indien gewenst door
licentiehouder bijgestaan door externe deskundigen de maatregel handhaven dan wel
laten vervallen.

Samenhang met natureplus
Artikel 14

1. Natureplus is een Europees kwaliteitslabel voor producten die voldoen aan de eisen
vastgelegd in de Basiscriteria en Uitgiftecriteria per productgroep, vastgesteld door de
Internationale Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen e.V.. Doel van het label is
om de bovenkant van de markt op het gebied van milieubewuste, gezonde en bruikbare
producten te labelen.
®
2. Het DUBOkeur is bedoeld om steeds de beste keuzes van een product in zijn
toepassing op het gebied van milieu- en gezondheidsbeoordeling, te certificeren.
3. In veel gevallen zullen natureplus en DUBOkeur® gebaseerd zijn op verschillende criteria,
maar daar waar er een overlap geconstateerd wordt tussen beide keurmerken, zal het
certificerende instituut, na overleg met de leverancier/producent, de voorkeur geven aan
®
het Europese label natureplus. Uiteraard kan daarnaast ook het DUBOkeur label
afgegeven worden, als het product daaraan voldoet.
4. Het certificerende instituut zal op eigen initiatief aangeven wanneer de verwachting
bestaat dat een product ook aan de natureplus criteria voldoet. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
Naarden, december 2009
prof. dr. ir. E.M. Haas

Directeur
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