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Licentieovereenkomst 
 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, gevestigd te Utrecht, 

kantoorhoudend te Utrecht, Churchilllaan 11, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, 

directeur, hierna te noemen ‘het CCV’; 

2. <Licentienemer, indien nodig: ten deze handelend onder de naam [handelsnaam] >, gevestigd te 

<plaats>, kantoorhoudend te <plaats>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <bevoegd 

persoon>, hierna te noemen: ‘de licentienemer’. 

 

 

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 

• Het CCV op het gebied van onder meer criminaliteitspreventie, (brand)veiligheid, jeugdbescherming 

& jeugdreclassering en voertuigbeveiliging beheerder is van Conformiteitschema's en 

Kwaliteitsregelingen waarvan besloten is dat deze in een open markt worden uitgevoerd; 

• De licentienemer heeft aangegeven uitvoering te willen geven aan één of meer 

Conformiteitsschema’s en/of Kwaliteitsregelingen die het CCV beheert; 

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

In deze overeenkomst gelden de volgende definities:  

 

Bedrijfscertificaat Het Certificaat dat de certificatie-instelling heeft uitgegeven aan een organisatie 

op basis van een Certificatieschema voor managementsysteemcertificatie 

(accreditatienorm ISO/IEC 17021-1) of productcertificatie (accreditatienorm 

ISO/IEC 17065) of in het kader van een Kwaliteitsregeling (buiten accreditatie). 

Certificaat Geharmoniseerd document dat op basis van een beoordeling een verklaring bevat 

over de mate waarin aan gestelde eisen is voldaan. Het Certificaat is een 

verzamelbegrip voor: het Bedrijfscertificaat, het Inspectiecertificaat en het 

Objectcertificaat. 

Certificaathouder De houder van een Bedrijfscertificaat; het bedrijf dat door een certificatie-

instelling is beoordeeld en geregistreerd voor het leveren van een gecertificeerd 

product of een gecertificeerde dienst (ISO/IEC 17065) of het werken volgens een 

kwaliteitsmanagementsysteem (ISO/IEC 17021-1); de organisatie die voldoet aan 

de eisen van een Kwaliteitsregeling en ten blijke daarvan (buiten accreditatie) 

een schriftelijke verklaring van de certificatie-instelling heeft ontvangen 

Certificatie Het op basis van een beoordeling officieel verklaren dat iets voldoet aan een 

norm, standaard of eisenstellend document. 

Certificatieschema Een Conformiteitsschema voor kwaliteitsmanagementsysteemcertificatie 

(ISO/IEC 17021-1) of productcertificatie (ISO/IEC 17065). 

Conformiteitsschema Een onder accreditatie toe te passen gedocumenteerde en publiek beschikbare 

set aan eisen die het volgende vaststellen:  

a. Het object van conformiteitsbeoordeling, d.w.z. product, proces, dienst, 

systeem, persoon of toestand dat/die op conformiteit beoordeeld wordt;  

b. De eisen waartegen conformiteit wordt beoordeeld;  

c. Het mechanisme waarmee conformiteit wordt vastgesteld, bijvoorbeeld 

testen, examinering, inspectie of auditing en andere ondersteunende activiteiten 

om de blijvende conformiteit te verzekeren;  
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d. Eisen voor conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s), gesteld door de 

beheerder van het Conformiteitschema, en eventuele specifieke toepassingen en 

interpretaties ervan, voor zover van toepassing. 

Document Het rapport, het uitgangspuntendocument of de specificatie, opgesteld volgens 

een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling en voorzien van het Merk. 

Inspectie Vaststellen of een product, proces of situatie aan de eisen voldoet 

Inspectiecertificaat Het Certificaat dat een inspectie-instelling afgeeft na inspectie met ja-conclusie 

volgens een Inspectieschema (accreditatienorm ISO/IEC 17020)  

Inspectieschema Een Conformiteitsschema voor inspectie (ISO/IEC 17020) 

Kwaliteitsregeling Een gedocumenteerde en publiek beschikbare set aan eisen die niet voldoet aan 

de definitie van een Conformiteitschema, buiten accreditatie wordt toegepast en 

leidt tot een verklaring over de mate waarin aan de gedocumenteerde eisen 

wordt voldaan en eventueel tot het recht om een Merk te gebruiken. 

Merk Beeld- of woordmerk dat hoort bij een Conformiteitsschema of een 

Kwaliteitsregeling, eigendom is van het CCV en waarvan het gebruik is 

gereglementeerd in het van toepassing zijnde CCV-reglement. 

Objectcertificaat Het Certificaat dat een leverancier of dienstverlener verstrekt ten blijke dat zijn 

product (bijvoorbeeld een installatie) of dienst (bijvoorbeeld onderhoud) voldoet 

aan de certificatie-eisen. 

Scope Het (de) Conformiteitsschema(’s) en/of Kwaliteitsregeling(en) waarop de 

licentieovereenkomst van toepassing is. 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED 

1. Deze overeenkomst is van toepassing op elk Conformiteitsschema en elke Kwaliteitsregeling vermeld 

in bijlage 1 “Scope licentienemer”. Deze bijlage maakt onverbrekelijk deel uit van deze 

overeenkomst. 

2. De licentienemer en de licentiegever verklaren door ondertekening van deze overeenkomst zich te 

houden aan de bepalingen in deze overeenkomst en in elk Conformiteitsschema en elke 

Kwaliteitsregeling vermeld in bijlage 1 “Scope licentienemer”. 

3. Op deze overeenkomst zijn van toepassing: 

- Elk Conformiteitsschema en elke Kwaliteitsregeling vermeld in bijlage 1 “Scope licentienemer”; 

- Indien een in bijlage 1 “Scope licentienemer” vermeld Conformiteitsschema of Kwaliteitsregeling 

voorziet in het gebruik van een Merk: het voor dat Merk van toepassing zijnde CCV-reglement;  

- (indien van toepassing) het Reglement Commissie van Belanghebbenden (Reglement CvB); 

 Van toepassing is steeds de geldende versie. Maatgevend daarvoor is de gepubliceerde versie op de 

CCV-website.  

4. Wijzigingen in de documenten als bedoeld in lid 3 zijn van toepassing vanaf de datum van wijziging, 

met inachtneming van de overgangsbepalingen genoemd in deze documenten. 

5. Deze licentieovereenkomst vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten tussen het CCV en de 

licentienemer met betrekking tot uitvoering van Conformiteitsschema’s en/of Kwaliteitsregelingen. 

 

ARTIKEL 3 POSITIE CCV 

1. Het CCV is beheerder en/of eigenaar van elk in bijlage 1 “Scope licentienemer” weergegeven 

Conformiteitsschema en van elke in bijlage 1 “Scope licentienemer” weergegeven Kwaliteitsregeling. 

2. Het CCV is verantwoordelijk voor het (doen) opstellen, van kracht verklaren, beheren, onderhouden 

en intrekken van Conformiteitschema’s en Kwaliteitsregelingen op het gebied van fysieke en 

maatschappelijke veiligheid zoals criminaliteitspreventie, (brand)veiligheid, jeugdbescherming & 

jeugdreclassering en voertuigbeveiliging. 

3. Voor Conformiteitschema’s waartegen de nationale accreditatie-instantie accreditatie verleent, heeft 

het CCV een structuur van inspraak van belanghebbende partijen (Commissie van Belanghebbenden, 

CvB). Deze structuur voldoet aan de eisen die vanuit accreditatie aan ontwikkeling en beheer van 

Conformiteitsschema’s gesteld worden. 

4. Een Commissie van Belanghebbenden is organisatorisch onderdeel van het CCV. 
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5. Voor de in bijlage 1 “Scope licentienemer” weergegeven Conformiteitsschema en Kwaliteitsregeling 

waarvan het CCV eigenaar is geldt dat het CCV ook eigenaar is van intellectuele eigendomsrechten op 

het Merk, indien en voor zover het Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling daarin voorziet. 

 

ARTIKEL 4 VOORWAARDEN VOOR EEN LICENTIE 

1. Een licentie voor een Conformiteitsschema kan worden gesloten als de licentienemer voor uitvoering 

van dat conformiteitsschema door de nationale accreditatie-instantie is geaccrediteerd. 

2. Een licentie voor een Kwaliteitsregeling kan worden gesloten onder de volgende voorwaarden: 

a) Licentienemer toont aan dat de Kwaliteitsregeling conform de bepalingen van de van toepassing 

zijnde accreditatienorm uitgevoerd wordt. Het CCV voert hiervoor een licentiebeoordeling uit, 

door hiervoor gekwalificeerd personeel, bestaande uit een kantoorbeoordeling en - indien binnen 

de Kwaliteitsregeling van toepassing - een bijwoning per product of dienst waarop de 

Kwaliteitsregeling betrekking heeft; 

b) Uit de jaarlijks periodieke beoordeling, door het CCV uit te voeren op dezelfde voet als de 

licentiebeoordeling, blijkt dat de licentienemer nog steeds aan de voorwaarde bedoeld onder a) 

voldoet. 

3. De kosten van accreditatie en van de licentiebeoordeling en van periodieke beoordelingen komen voor 

rekening van licentienemer. 

 

ARTIKEL 5 LOOPTIJD. 

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door de laatst tekenende partij. 

2. De licentie voor een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling gaat in op de datum genoemd in 

bijlage 1 “Scope licentienemer”. 

3. De licentie voor een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling vermeld in bijlage 1 “Scope 

licentienemer” vervalt: 

- Bij het bereiken van de vervaldatum indien deze is vermeld; 

- Bij toepassing van artikel 12. 

4. Licentienemer voert elk Conformiteitsschema en/of elke Kwaliteitsregeling uit vanaf de 

ingangsdatum, en eventueel tot de vervaldatum, van de licentie genoemd in bijlage 1 “Scope 

licentienemer”. 

 

ARTIKEL 6 RECHTEN LICENTIENEMER 

1. De licentienemer is uit hoofde van deze overeenkomst gerechtigd tot uitvoering van het 

Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling, met inachtneming van de in het Conformiteitsschema 

of de Kwaliteitsregeling genoemde voorwaarden en de bepalingen in deze overeenkomst. 

2. De licentienemer heeft onder de werking van deze overeenkomst het niet-exclusieve, herroepelijke 

recht het Merk te gebruiken bij uitvoering van het Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling, dan 

wel bij reclame en promotie voor de certificaatverlening van de licentienemer, onder de voorwaarden 

genoemd in het betreffende reglement voor gebruik van het Merk. 

3. De licentienemer heeft het recht op vermelding in het overzicht (of overzichten) van licentienemers 

dat (die) het CCV publiceert op de CCV-website. 

4. De licentienemers hebben gezamenlijk conform het Reglement CvB het recht om een 

vertegenwoordiger voor te stellen die de licentienemers kan vertegenwoordigen in de vergadering van 

de Commissie van Belanghebbenden waarin de partijen zijn vertegenwoordigd die belang hebben bij 

het Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling waarop de licentie betrekking heeft. De 

voorgestelde vertegenwoordiger moet een vast dienstverband hebben met één van de licentienemers, 

en moet tevens direct zijn betrokken bij de uitvoering van een Conformiteitsschema dat - of een 

Kwaliteitsregeling die onder de werking van deze overeenkomst valt. 

5. Bij ernstig plichtsverzuim van het CCV is de licentienemer bevoegd, onder opgaaf van redenen en met 

onderbouwing aan de Raad van Toezicht van het CCV te verzoeken om te beslissen dat het CCV de 

vaste jaarvergoeding als bedoeld in artikel 10 lid 1 verbeurt voor het Conformiteitschema en/of de 

Kwaliteitsregeling waarop het plichtsverzuim betrekking heeft. 

 

ARTIKEL 7 PLICHTEN LICENTIENEMER 
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1. Voor Conformiteitsschema’s uit bijlage 1 “Scope licentienemer” houdt de licentienemer de 

accreditatie in stand.  

2. Ten aanzien van Kwaliteitsregeling uit bijlage 1 “Scope licentienemer” werkt de licentienemer mee 

aan de periodieke beoordeling als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub b).  

3. Indien de licentienemer op enig moment niet langer voldoet aan artikel 7 lid 1, of indien zich 

omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de accreditatie van de licentienemer, stelt 

hij het CCV hiervan onverwijld op de hoogte. Een schorsing of intrekking van de accreditatie door de 

nationale accreditatie-instantie heeft geen invloed op de verplichtingen van de licentienemer jegens 

het CCV. 

4. Indien de nationale accreditatie-instantie bij de licentienemer een tekortkoming op het 

Conformiteitsschema vaststelt, informeert de licentienemer het CCV onmiddellijk, onder overlegging 

van de documentatie van het beoordelingsteam van de nationale accreditatie-instantie over de aard 

en inhoud van de tekortkoming. Indien de tekortkoming op het Conformiteitsschema naar het oordeel 

van het CCV ten onrechte is vastgesteld, werkt de licentienemer mee aan het tijdig instellen van een 

dispuut bij de nationale accreditatie-instantie.  

De licentienemer werkt mee aan oplossing van de tekortkoming op het Conformiteitsschema, 

ongeacht of deze is vastgesteld bij hem of bij beoordeling van een andere licentienemer. Indien de 

tekortkoming op het Conformiteitsschema bij de licentienemer is vastgesteld, is hij verantwoordelijk 

voor het tijdig indienen van corrigerende maatregelen bij de nationale accreditatie-instantie. 

5. De licentienemer verbindt zich voor de uitvoering van het Conformiteitsschema en/of de 

Kwaliteitsregeling aan het CCV, heeft geen eigen structuur als bedoeld in artikel 3 lid 3 voor het 

vaststellen van draagvlak voor - en het instemmen met (wijzigingen in) Conformiteitsschema’s en/of 

Kwaliteitsregelingen vermeld in bijlage 1 “Scope licentienemer”, en stelt geen eigen interpretaties 

vast zonder overleg met het CCV. 

6. De licentienemer hanteert het Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling onverkort zonder 

beperkingen en zonder toevoegingen. In geval van onduidelijkheid of twijfel overlegt de 

licentienemer met het CCV. 

7. Wijzigingen die conform artikel 8 lid 4 zijn aangebracht, zijn voor de licentienemer bindend. 

8. De licentienemer verstrekt het CCV van ieder Certificaat de relevante gegevens zoals gespecificeerd 

in bijlage 1 “Scope licentienemer”.  

De aard van de gegevens, de termijn voor en de wijze van verstrekking worden per 

Conformiteitsschema en per Kwaliteitsregeling in onderling overleg vastgesteld. 

9. De licentienemer voert correcties uit wanneer uit onderzoek door het CCV of onderzoek door de 

licentienemer blijkt dat Certificaten onterecht zijn uitgegeven en/of misbruik van het Merk is 

opgetreden.  

10. De licentienemer rapporteert aan het CCV de ervaringen bij de uitgevoerde werkzaamheden, 

ontvangen klachten over het functioneren van het Conformiteitsschema en/of de Kwaliteitsregeling 

en de wijze waarop deze afgehandeld worden. De wijze van rapporteren wordt in onderling overleg 

vastgesteld. 

11. Teneinde een goede onderlinge afstemming bij de uitvoering van het Conformiteitsschema en/of de 

Kwaliteitsregeling te bevorderen, werkt de licentienemer mee aan overleg over de uniformiteit van 

de te hanteren werkwijzen van het Conformiteitsschema en/of de Kwaliteitsregeling. 

12. De licentienemer werkt samen met het CCV aan de promotie van het Conformiteitsschema en/of de 

Kwaliteitsregeling. 

13. De licentienemer werkt actief samen met het CCV aan de doorontwikkeling en het onderhoud van het 

Conformiteitsschema en/of de Kwaliteitsregeling. De licentienemer verleent een actieve bijdrage aan 

het indienen van verzoeken bij de nationale accreditatie-instantie tot evaluatie van wijzigingen in 

Conformiteitsschema’s, in elk geval aan de eigen beoordeling van de schemawijzigingen conform de 

eisen van RvA-BR012. 

14. De licentienemer informeert het CCV onverwijld over wijzigingen in de zeggenschap over de 

rechtspersoon van licentienemer. 

 

ARTIKEL 8 PLICHTEN CCV 
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1. Het CCV draagt zorg dat het Conformiteitsschema en/of de Kwaliteitsregeling gedurende de looptijd 

van de overeenkomst openbaar en kosteloos beschikbaar is, door ten minste publicatie op de CCV-

website. 

2. Het CCV is verplicht om te zorgen dat een Conformiteitsschema waartegen de nationale accreditatie-

instantie accreditatie verleent, opgenomen blijft in de BR010-lijst van de nationale accreditatie-

instantie.  

3. Indien een andere licentienemer het CCV informeert over een door de nationale accreditatie-instantie 

op het Conformiteitsschema vastgestelde tekortkoming, stelt het CCV de licentienemer hiervan zo 

spoedig mogelijk op de hoogte. Het CCV is verplicht om zo spoedig mogelijk elke geconstateerde 

tekortkoming op het Conformiteitsschema te verhelpen. Het CCV informeert de licentienemer over de 

wijze van afhandeling van de tekortkoming. 

4. Het CCV informeert de licentienemer tijdig over wijzigingen in het Conformiteitsschema en de 

Kwaliteitsregeling. 

Het CCV houdt een periode van ten minste drie maanden aan tussen de vaststelling en het 

daadwerkelijk van kracht worden van de wijziging, tenzij het CCV, in overleg met de Commissie van 

Belanghebbenden, anders beslist. Voor aanpassingen in het Conformiteitsschema en/of de 

Kwaliteitsregeling die het gevolg zijn van wijziging van wet- en regelgeving geldt een periode van zes 

maanden, tenzij het CCV, in overleg met de Commissie van Belanghebbenden, anders beslist. 

5. Het CCV organiseert per Conformiteitsschema en per Kwaliteitsregeling ten minste eenmaal per jaar 

een overleg. In geval er meerdere licentienemers per Conformiteitsschema of Kwaliteitsregeling 

functioneren, worden de besprekingen gecombineerd. 

 

ARTIKEL 9 RECHTEN CCV 

1. Het CCV heeft het recht om - in geval van een Kwaliteitsregeling: naast de periodieke beoordeling als 

bedoeld in artikel 4 lid 2 sub b) - toezicht te houden op de nakoming door de licentienemer van de 

licentieverplichtingen. Het CCV kan daartoe onverwijld een onderzoek instellen. Het CCV stelt de 

licentienemer met redenen omkleed van het voorgenomen onderzoek op de hoogte. De licentienemer 

verplicht zich om aan dergelijk onderzoek volledige medewerking te verlenen. 

2. Indien het CCV reden heeft te veronderstellen dat een Certificaat en/of Document en/of het gebruik 

van een Merk niet voldoet aan de voorwaarden waaronder het kan worden verstrekt en/of opgesteld, 

stelt het CCV de licentienemer hiervan met redenen omkleed op de hoogte. De licentienemer zal 

onverwijld onderzoek doen en de bevindingen van het onderzoek aan het CCV rapporteren. Indien niet 

aan de voorwaarden voor verstrekking van het Certificaat en/of het opstellen van het Document en/of 

het gebruik van het Merk is voldaan zal de licentienemer adequate correcties en corrigerende 

maatregelen uitvoeren. Het CCV is bevoegd te verifiëren of de getroffen maatregelen naar het 

oordeel van het CCV doeltreffend zijn. 

3. Het CCV is bij schorsing volgens artikel 12 lid 1 en intrekking volgens artikel 12 lid 2 bevoegd om 

hieraan bekendheid te geven, nadat het CCV de (oud-)licentienemer in de gelegenheid heeft gesteld 

dat eerst zelf te doen. 

 

ARTIKEL 10 VERGOEDING 

1. De licentienemer betaalt jaarlijks een vergoeding volgens het door het CCV vastgestelde tarievenblad. 

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per Conformiteitsschema en/of Kwaliteitsregeling en een 

bedrag per verleend Certificaat en/of opgesteld Document en/of toegepast Merk. 

2. De vaste vergoeding is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. De licentienemer voldoet de 

verschuldigde vergoeding op eerste factuur binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. 

3. De vergoeding per verleend Certificaat en/of opgesteld Document en/of toegepast Merk wordt per 

kwartaal achteraf in rekening gebracht. De licentienemer doet het CCV in de eerste week van het 

nieuwe kwartaal opgave van het aantal in het achterliggende kwartaal verleende Certificaten en/of 

opgestelde Documenten en/of toegepaste Merken.  

4. De opgave van de licentienemer vormt de basis van de factuur van het CCV; ingeval geen tijdige 

opgave is gedaan kan het CCV de factuur op basis van een schatting opstellen (waarbij richtinggevend 

zijn de aantallen in de voorgaande periode(n), vermeerderd met 20%).  
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Een door het CCV opgelegde opgave ontslaat de licentienemer niet van de verplichting zoals 

aangegeven in artikel 7 lid 8. 

5. De licentienemer voldoet het verschuldigde bedrag op eerste factuur binnen de op de factuur 

vermelde betalingstermijn. Het CCV behoudt zich het recht voor om van de licentienemer een 

accountantsverklaring te verlangen over het in enig kwartaal of jaar verleende aantal Certificaten 

en/of opgestelde Documenten en/of toegepaste Merken. 

6. Het CCV stelt het tarievenblad jaarlijks opnieuw vast. De voor het nieuwe kalenderjaar vastgestelde 

vergoedingen worden jaarlijks vóór 30 september aan de licentienemer bekend gemaakt.  

 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. De aansprakelijkheid van het CCV uit hoofde van deze overeenkomst is per jaar beperkt tot de over 

het voorafgaande jaar betaalde vergoedingen als bedoeld in artikel 10, dan wel in het eerste jaar tot 

de jaarvergoeding voor het Conformiteitsschema en/of de Kwaliteitsregeling. 

2. De licentienemer vrijwaart het CCV voor aanspraken van derden gebaseerd op handelen of nalaten 

van de licentienemer met betrekking tot uitgifte of intrekking van Certificaten en/of het opstellen of 

intrekken van Documenten en/of gebruik van het Merk door de licentienemer of andere met deze 

overeenkomst verband houdende feiten. 

3. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid van het CCV en de vrijwaring door 

licentienemer gelden niet in geval van aantoonbare schade veroorzaakt door opzet of grove schuld 

van een der partijen. 

 

ARTIKEL 12 BEËINDIGING. 

1. Het CCV is bevoegd de licentie voor een Conformiteitsschema’s of een Kwaliteitsregeling te schorsen 

als: 

- De accreditatie van de licentienemer door de nationale accreditatie-instantie voor het 

Conformiteitsschema geschorst wordt, of 

- Uit de periodieke beoordeling volgens artikel 4 lid 2 sub b) blijkt dat licentienemer niet aan de 

voorwaarden voor de licentie voldoet, of 

- De licentienemer niet adequaat en/of niet tijdig opvolging geeft aan de bevindingen van het 

onderzoek door het CCV of het eigen onderzoek van de licentienemer volgens artikel 9, zulks ter 

redelijke beoordeling van het CCV. 

De schorsing geldt ook voor licenties en sub-licenties voor het Merk. Gedurende de schorsing is 

gebruik van het Merk en uitgifte van Certificaten en/of Documenten voorzien van het Merk niet 

toegestaan. Ingeval de schorsing van de licentie betrekking heeft op een Certificatieschema of een 

Kwaliteitsregeling is de licentienemer verplicht om de Certificaathouders van dat Certificatieschema 

of die Kwaliteitsregeling van de schorsing op de hoogte te stellen. 

2. Het CCV is bevoegd de licentie voor een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling in te trekken 

als: 

- De accreditatie van de licentienemer door de nationale accreditatie-instantie voor het 

Conformiteitsschema ingetrokken wordt, of 

- De schorsing als bedoeld in artikel 12 lid 1 langer duurt dan 12 maanden. 

Ingeval de intrekking van de licentie betrekking heeft op een Certificatieschema of een 

Kwaliteitsregeling is de licentienemer verplicht om de Certificaathouders van het betreffende 

Conformiteitschema of de betreffende Kwaliteitsregeling van de intrekking op de hoogte te stellen. 

3. Het CCV kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door 

middel van een schriftelijke kennisgeving aan de licentienemer geheel of gedeeltelijk ontbinden 

indien de licentienemer ook na schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling niet aan de 

betalingsverplichtingen voldoet. Het CCV zal bij deze wijze van ontbinden nimmer tot enige 

schadevergoeding gehouden zijn. 

4. Het CCV is bevoegd om deze overeenkomst te ontbinden indien: 

- de rechtspersoon van de licentienemer wordt geliquideerd of ontbonden; 

- de zeggenschap over de rechtspersoon van de licentienemer door fusie, aandelenoverdracht of op 

andere wijze in andere handen komt dan ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst het 

geval was, en niet meer aan de licentievoorwaarden wordt voldaan. 
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Het CCV zal bij deze wijze van ontbinden nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  

5. Deze overeenkomst is van rechtswege ontbonden, indien de licentienemer in staat van faillissement 

wordt verklaard of indien aan haar (al dan niet voorlopig) uitstel van betaling wordt verleend. 

6. De licentie voor een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling vervalt bij het intrekken van het 

Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling op de datum waarop het Conformiteitsschema of de 

Kwaliteitsregeling niet meer operationeel is. De minimale tijd tussen besluit en intrekken is gelijk aan 

de termijn die geldt voor het wijzigen van een Conformiteitsschema of een Kwaliteitsregeling zoals 

aangegeven in artikel 8 lid 4. 
7. Intrekking van de licentie door het CCV geschiedt met een aangetekende brief aan het adres van de 

licentienemer. 

8. Partijen kunnen de overeenkomst en/of een licentie voor een Conformiteitsschema of een 

Kwaliteitsregeling schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn. Voor licentienemers 

geldt een opzegtermijn van zes maanden, voor het CCV geldt een opzegtermijn van twaalf maanden. 

Opzegging geschiedt met een aangetekende brief aan het adres van de wederpartij. 

Opzegging tast betalingsverplichtingen niet aan en geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde 

vergoedingen. 

9. In geval van beëindiging of opzegging van deze overeenkomst en/of een licentie, ongeacht de reden, 

is de licentienemer niet langer gerechtigd, van het Conformiteitsschema of de Kwaliteitsregeling 

gebruik te maken. De licentienemer is verplicht, onmiddellijk het uitgeven van Certificaten en/of 

Documenten en het gebruik van het Merk te staken. 

10. In geval van beëindiging of opzegging van deze overeenkomst en/of licentie voor een 

Certificatieschema of een Kwaliteitsregeling, ongeacht de reden, vervallen uitgegeven 

Bedrijfscertificaten en sub-licenties voor het Merk. De licentienemer is verantwoordelijk voor het 

onmiddellijk beëindigen van de uitgifte van Objectcertificaten en/of Documenten en/of het gebruik 

van het Merk door Certificaathouders. Het CCV zal de overdracht van Bedrijfscertificaten naar een 

andere licentienemer faciliteren. 

11. In geval van beëindiging of opzegging van deze overeenkomst en/of een licentie voor een 

Inspectieschema, ongeacht de reden, is de licentienemer verantwoordelijk voor het onmiddellijk 

beëindigen van het opstellen van Documenten en de uitgifte van Inspectiecertificaten op grond van 

het Inspectieschema.  

12. Indien de licentienemer na beëindiging van de licentie toch gebruik maakt van het Merk en dit gebruik 

ondanks schriftelijke aanmaning niet staakt, is hij een boete verschuldigd van eenmaal de vaste 

jaarvergoeding als bedoeld in artikel 10 lid 2 voor het desbetreffende Conformiteitsschema of de 

desbetreffende Kwaliteitsregeling voor iedere gelegenheid dan wel iedere week dat hij het Merk 

gebruikt, onverlet latende eventuele schadevergoeding.  

13. Beëindiging van de overeenkomst en/of een licentie ontslaat partijen niet van financiële en/of 

publicatieverplichtingen. 

 

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen partijen, waarvan reeds sprake is als één partij een kwestie als geschil bestempelt, 

die voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst worden zoveel mogelijk door partijen 

onderling opgelost. Als het voeren van overleg geen oplossing heeft gebracht, is elk der partijen 

gerechtigd een beroep te doen op de burgerlijke rechter, dan wel op de beroepsprocedure die binnen 

het CCV van kracht is.  

3. In het geval een beroep wordt gedaan op de burgerlijke rechter is de rechtbank in het arrondissement 

Utrecht bij uitsluiting bevoegd.  

4. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van het CCV van 

toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Licentienemer verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. 

 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 
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Utrecht, < datum > <Plaats>, < datum > 

 

 

 

 

 

 

 

<titel, naam>, 

Directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

<titel, naam>,  

<Functie> <licentienemer [indien van toepassing: 

handelsnaam]> 
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BIJLAGE 1 Scope licentienemer 

 

 

 

Deze bijlage maakt onverbrekelijk/integraal deel uit van de overeenkomst tussen het CCV en <naam 

licentienemer, indien van toepassing: [handelsnaam]> en is bijgewerkt naar de stand per <datum> 

 

Conformiteitsschema’s 

 

 Naam Ingangsdatum 

licentie 

Merk(en) CvB Aanvullende bepalingen 

gegevensverstrekking  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Kwaliteitsregelingen 

 

 Naam Ingangsdatum 

licentie 

Merk(en) CvB Relevante gegevens 

Certificaatverstrekking  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Utrecht, . . . . .  

 

Datum: . . . . 

<Plaats>,  . . . .  

 

Datum:  . . . . 

 

 

 

 

 

 

<titel, naam>, 

Directeur Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

<titel, naam>,  

<Functie> <licentienemer, indien van toepassing: 

[handelsnaam]> 
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