Schild voor een schild: De Schild-beschermings-wet
Dit is een wetsvoorstel tegen het overmatig gebruik van de schildvorm en het schild-symbool.
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1: De instanties waarop deze wet berust.
Onder deze wet vallen allen instanties met een marketing oogpunt. Hierbij maakt het doel van de instantie
geen verschil. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
1.
2.
3.

4.

Primaire sector. Onder de primaire sector wordt verstaan: de economische sector die grondstoffen
en voedsel levert. Deze sector beslaat de sectoren landbouw, veeteelt, jacht, visserij en de
delfstoffenwinning.
Secundaire sector. Onder de secundaire sector wordt verstaan: de industrie. Dit behelst alle bedrijven
en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerken.
Tertiaire sector. Onder de tertiaire sector wordt verstaan: de commerciële dienstverlening: bedrijven
die met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Tot de tertiaire sector rekent men onder
andere winkels, horeca, theaters, kappers, groothandels, transportbedrijven, verhuurders,
uitzendbureaus, accountants, advocaten, adviseurs en ICT-bedrijven.
Quartaire sector. Onder de quartaire sector wordt verstaan: de niet-commerciële dienstverlening,
de enige economische sector zonder winstoogmerk. In deze sector vallen de overheidsdiensten
en de door de overheid gesubsidieerde diensten. Voorbeelden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen,
brandweer, defensie, gezondheidszorg, sociaal werk, onderwijs en cultuur.

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied
Artikel 1: Het niet tonen van het schildsymbool
1. De genoemde bedrijfssectoren in hoofdstuk 1, artikel 1 mogen het schild symbool vanaf heden
niet tonen in elke laag van de (marketing)communicatie van de instantie totdat hier de nodige
goedkeuring voor gegeven is via hoofdstuk 2, artikel 2.
2. Als het betreffende instantie zich niet aan alle voorwaarden in hoofdstuk 2, artikel 1.1 hebben
voldaan, volgen hier rechtmatige consequenties voor.
3. De controle op de instanties en of zij zich houden aan hoofdstuk 2, artikel 1.1 en artikel 1.2 zullen
worden uitgevoerd door de ‘Schildwachten’.
4. De Schildwachten hebben de bevoegdheid om te bepalen of er regels zijn overtreden en hebben
tevens het recht hier boetes of vorderingen over uit te voeren. Deze boetes en vorderingen dienen
dan ook te worden voldaan.
5. Toont een instantie toch een schild beeldmerk en wordt er niet voldaan aan de voorwaarden in
hoofdstuk 2, artikel 1.1, artikel 1.2, artikel 1.3, of artikel 1.4 of houdt de betreffende instantie zich
niet aan consequenties van de door de wet aangestelde schildwachten dan zullen extra boetes of
vorderingen volgen. Deze boetes of vorderingen worden bepaald op basis van:
a. De ernst van de zaak. Hoe is het schildsymbool gebruikt.
b. De gemaakte inkomsten op jaar basis en de inkomsten hiervan met dank aan het
tonen/gebruiken van het schildsymbool.
Artikel 2: Het wel tonen van het schildsymbool
1. Bij het betreffende bedrijf wordt gecontroleerd of het bedrijf in aanmerking komt voor het
tonen van een schild beeldmerk. Deze controle omvat:
a. Een aantoonbare relevante geschiedenis in de maatschappij.
b. Een aantoonbare beschermende rol in de maatschappij.
c. Het aantoonbaar maken van de waarde van het symbool voor het bedrijf.
2. De controle punten in Hoofdstuk 2, artikel 2.1 worden gecontroleerd door de schildwachten.
Deze Schildwachten zijn door de wet aangesteld.
3. Andere redenen dan hoofdstuk 2, artikel 2.1 zullen door de schildwachten beoordeeld worden
in waarde als relevant argument van het tonen van een schild symbool/icoon/logo.

