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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 er gerechtvaardigd vertrouwen 

aanwezig is dat het gecertificeerde managementsysteem 

van de organisatie voldoet aan eisen zoals gesteld in het 

certificatieschema. 

 

Het toepassingsgebied van het merk wordt verbijzonderd 

door afkorting/acroniem in het onderste blok van het 

merk, zoals aangegeven in het certificatieschema. 

 

 
1.3. Het merk is een privaatrechtelijk collectief merk. 
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. 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. 
1.6. De gemeenschappelijke kenmerken voor toepassing van het verbijzonderde merk zijn 

beschreven in het certificatieschema, hoofdstuk 2 (eisen aan het 
managementsysteeem). 
De controle op de naleving en bijbehorende sancties zijn aangegeven in artikel 4 van dit 
reglement en zijn verder beschreven in het certificatieschema, hoofdstuk 4. 
De relatie tussen de verbijzondering door de toe te passen afkorting/acroniem en het 
van toepassing zijnde certificatieschema is vastgelegd in het document “Toepassing van 
de CCV merken in CCV Conformiteitschema’s”. 

ARTIKEL 2 RECHTEN EN PLICHTEN 

2.1 Het merk mag door de organisatie met het gecertificeerde 
kwaliteitmanagementsysteem uitsluitend worden toegepast onder de volgende 
voorwaarden: 

a. De organisatie heeft een geldig certificatiecontract met de certificatie-instelling, 

en is niet geschorst; 

b. De certificatie-instelling heeft een geldige licentieovereenkomst  met het CCV; 

c. De certificatie-instelling is geaccrediteerd voor de uitvoering van het 

certificatieschema. 

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 organisatie is niet overdraagbaar aan derden. 
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2.4 De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit 
reglement als bindend voor de organisatie op te nemen. 

2.5 De certificatie-instelling is verplicht de organisatie dit reglement en de 
gebruikshandleiding (zie artikel 3, lid 3) 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 organisatie is verplicht registraties bij te houden waar het merk is toegepast. Op 
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 organisatie iet van de 
verplichtingen volgens dit reglement. 

ARTIKEL 3 GEBRUIK VAN HET MERK 

3.1 Het merk wordt toegepast door organisatie uitsluitend op algemene schriftelijke 
uitingen (brieven, websites, folders) waarbij een inhoudelijke relatie aanwezig met het 
gecertificeerde managementsysteem, en zoals nader beschreven in het 
certificatieschema. 

3.2 Het merk mag niet worden toegepast door de organisatie op producten of verklaringen 
(certificaten) verbonden aan de levering van product eo dienst 

3.3 De vorm, grootte, typografische uitvoering en het kleurgebruik van het merk dienen te 
voldoen aan de daartoe door het CCV in de gebruikshandleiding vastgestelde 
voorschriften. 

3.4 Het merk mag door de organisatie en de certificatie-instelling illustratief gebruikt 
worden in/op publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke als verwijzing naar 
het certificatieschema. 
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp waarop 
het merk betrekking heeft en de wijze waarop het gebruikt wordt. Door middel van 
onderschrift of anderszins dient dit te worden aangegeven. 

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 organisatie 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 organisatie 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. 
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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 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 instantie  

5.2 Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter 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 21 februari 2011. 

 


