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CCV Reglement Kwaliteitslogo 
 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN 
1.1. De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht (hierna te 

noemen: het CCV) is beheerder van de certificatieschema’s waarvoor het in dit reglement 
aangegeven woord/beeldmerken (hierna te noemen: het merk) toegepast wordt. 

1.2. Afbeelding en betekenis van het merk. 
 

 

Het merk geeft aan dat gerechtvaardigd vertrouwen 
aanwezig is dat het gecertificeerde product of de 
gecertificeerde dienst waarvoor het merk toegepast 
wordt aan de gestelde eisen volgens het 
betreffende certificatieschema, dat zonder 
accreditatie wordt uitgevoerd, voldoet. 

 
Het toepassingsgebied van het merk wordt verbijzonderd door afkorting/acroniem in het 
onderste blok van het merk, zoals aangegeven in het certificatieschema. 
In bijlage 1 van dit reglement zijn de certificatieschema’s aangegeven waar het 
kwaliteitslogo wordt toegepast. 

1.3. Het merk is een certificatiemerk1. 
1.4. Aanpassing van het merk of delen hiervan in een afgeleide vorm is niet toegestaan, tenzij 

schriftelijke toestemming door de directie van het CCV verleend is. 
1.5. De controle op de naleving en de bijbehorende sancties zijn aangegeven in artikel 4 van dit 

reglement en zijn verder beschreven in het certificatieschema. 

ARTIKEL 2 RECHTEN EN PLICHTEN 
2.1 Het merk mag door de leverancier van het gecertificeerde product/dienst uitsluitend 

worden toegepast onder de volgende voorwaarden: 
a. De leverancier heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling, en 

is niet geschorst; 
b. De certificatie-instelling heeft een geldige licentieovereenkomst met het CCV. 
Bij het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden vervalt het recht per onmiddellijk. 

2.2 Ander gebruik van het merk is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming door de 
directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van 
dit reglement. 

2.3 Het gebruiksrecht door de leverancier van het gecertificeerde product/dienst is niet 
overdraagbaar aan derden. 

2.4 De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit 
reglement als bindend voor de leveranciers op te nemen. 

2.5 De certificatie-instelling is verplicht de leverancier dit reglement ter beschikking te 
stellen. 

2.6 De certificatie-instelling is verplicht registraties bij te houden van certificatiecontracten 
met de hieraan gekoppelde licentie voor het gebruik van het merk. Op verzoek van het CCV 
dienen deze registraties ter beschikking gesteld te worden. 

2.7 De leverancier is verplicht registraties bij te houden waar het merk is toegepast. Op 
____ 

1 Conform richtlijn (EU) 2015/2436. 



 

CCV Reglement Kwaliteitslogo versie 3 [1 oktober 2022] 
Pagina 2 van 5 

verzoek van de certificatie-instelling of van het CCV dienen deze registraties ter 
beschikking gesteld te worden. 

2.8 Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de leverancier niet van de 
verplichtingen volgens dit reglement. 

ARTIKEL 3 GEBRUIK VAN HET MERK 
3.1 Het merk wordt toegepast door leveranciers van het gecertificeerde product/dienst op het 

product of op de verklaring verbonden aan de levering van het gecertificeerde 
product/dienst zoals nader beschreven in het certificatieschema. 

3.2 Het merk mag worden toegepast door de leverancier als deze zeker gesteld heeft dat het 
te leveren product/dienst bij levering aan de gestelde eisen voldoet, zoals, beschreven in 
het certificatieschema. 

3.3 De vorm, grootte, typografische uitvoering en het kleurgebruik van het merk dienen te 
voldoen de voorschriften zoals aangegeven in bijlage 2 van dit reglement. 

3.4 Gebruik van het merk in/op publicaties, websites, foldermateriaal, briefpapier  en 
dergelijke is alleen toegestaan indien dit een verwijzing is naar onder accreditatie 
gecertificeerde activiteiten. 

3.5 Het merk mag niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden 
gebruikt. 

ARTIKEL 4 MISBRUIK 
4.1 Onder misbruik wordt verstaan: onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en/of misleidend 

gebruik. 
4.2 De certificatie-instelling is verplicht om bij de leveranciers, waarmee een 

certificatiecontract voor het certificatieschema is afgesloten, toe te zien op een bevoegd 
en correct gebruik van het merk, zoals aangegeven in dit reglement en het 
certificatieschema. 

4.3 De certificatie-instelling is verplicht bij misbruik van het merk de leverancier sancties op te 
leggen, zoals beschreven in het certificatieschema. 

4.4 De certificatie-instelling is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen te 
melden bij het CCV. 

4.5 Het CCV is bevoegd op te treden bij misbruik van het merk door organisaties en  personen 
zonder overeenkomst met het CCV sancties op te leggen, zoals aangegeven in artikel 5. 

4.6 Het CCV is niet aansprakelijk voor de consequenties van misbruik van het merk. 

ARTIKEL 5 SANCTIES 
5.1 Indien geconstateerd wordt dat een organisatie of persoon onbevoegd gebruik heeft 

gemaakt van het recht op het gebruik van het merk is het CCV verantwoordelijk voor en 
bevoegd tot het nemen van maatregelen: 
a. Het geven van een waarschuwing, 
b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal 

worden ingegeven door de mate waarin het CCV en/of belanghebbende partijen direct 
of indirect schade leiden door misbruik van het merk; 

c. Het opleggen van de verplichting het CCV te informeren met welke partijen het gebruik 
van het merk gecommuniceerd is; 

d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 5 lid 1 sub c te 
informeren over misbruik van het merk; 

e. Publicatie in één of meerdere dagbladen, periodieken en/of websites met vermelding 
van de naam van de organisatie of persoon en met vermelding van de aard van het 
misbruik; 

f. Het informeren van de andere partijen en/of neerleggen van een klacht bij een hogere 
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instantie 
5.2 Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ten laste gelegd van de organisatie 

of persoon die onbevoegd gebruik heeft gemaakt van het recht op het gebruik van het 
merk. 

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN 
6.1 Het CCV is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende 

overgangstermijn indien de wijziging dit noodzakelijk maakt. 
6.2 Dit reglement gaat in op 1 oktober 2022. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT CERTIFICATIESCHEMA’S 
 

VERBIJZONDERD 
MERK 

 

CCV CERTIFICATIESCHEMA VERBIJZONDERD 
MERK 
 

CCV CERTIFICATIESCHEMA 

 CCV Certificatieschema 
Uitgangspuntendocument 
Brandbeveiliging  
 

 CCV Certificatieschema 
Uitgangspuntendocument 
Brandbeveiliging  
 

Uitgangspuntendocument 
a. Chemische industrie, 

PGS 
b. Gezondheidszorg en 

penitentiaire 
inrichtingen 

c. Industrie en opslag 
d. Hoogbouw 
e. Tunnels 
f. Bouwwerken niet zijnde 

a, b, c, d, e of g 
g. Bouwwerken met 

uitsluitend maatregelen 
zoals voorgeschreven in 
het Bouwbesluit 

 

Specificatie 
- Organisatie 

brandbeveiliging 
- Bouwkundige 

brandveiligheid 
- Brandmeldinstallatie  
- Ontruimingsalarm-

installatie  
- Rookbeheersingsinstallatie 
- Sprinklerinstallatie 
- Blusschuiminstallatie 
- Watermistinstallatie 
- Woningsprinklerinstallatie 
- Aërosolblusinstallatie 
- Zuurstofreductie-

installatie 
- Blusgasinstallatie 
- Watersproei-installatie 

 

CCV Certificatieschema 
Woningsprinkler-
installaties  

 

CCV Certificatieschema 
Cybersecurity Pentesten 

 

CCV-Certificatieschema  
BORG-B 
 

 

CCV-Certificatieschema  
BORG-E 
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BIJLAGE 2: INSTRUCTIES 
 
 
Digitale versies van het merk worden beheerd door het CCV en worden door de certificatie-
instelling ter beschikking gesteld. 
 
Gebruik het beeldmerk zoveel mogelijk op witte en lichtgekleurde ondergronden. Bij gebruik op 
gekleurde ondergronden wordt een witte rand om het logo zichtbaar. Laat deze intact. 
 
Aan het beeldmerk is één kleur gekoppeld: PANTONE Process Blue. 

• CMYK kleurstelling: C100, M10, Y0, K5. 
• RGB kleurstelling: R0, G153, B204. 
• Transparante snijfolie Aslan 11381. 
• Dekkende folie Avery 809. 

Voor spuit- en verfwerk is geen RAL-kleur beschikbaar, maar deze kan op bestelling wel gemengd 
worden. 
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