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Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingrichtlijn BORG 2005, versie 2005, d.d. mei
2007.
Dit is het eerste wijzigingsblad, er zijn geen andere wijziging, aanvulling- en/of
correctiebladen.
Dit wijzigingsblad heeft als doel de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2:
• te actualiseren;
• het verbeterde model voor BORG Beveiligingscertificaten en BORG opleverbewijzen te
presenteren en voor te schrijven
• het beter verwijzen naar de reglementen voor gebruik van in de BRL BORG versie 2
gebruikte beeldmerken;
Het CCV publiceert op haar website een geïntegreerde informele informatie versie (GIV)
waarin de wijzingen en aanvullingen verwerkt zijn. Deze versie is opgezet in de huisstijl
van het CCV die geldt voor nieuw te publiceren conformiteitschema’s.
Dit wijzigingsblad is echter bindend.
Overgangstermijn.
Dit wijzigingsblad gaat in drie maanden na publicatiedatum, en kent verder geen
overgangstermijn.
Dit wijzigingsblad is op 10 december 2008 vastgesteld door het Centrale College van
Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op advies van de
Technische Commissie Criminaliteitspreventie en kan worden aangehaald als:
–
“Wijzigingsblad A1:2008 voor BORG 2005 versie 2”
–
“A1 / BORG 2005 V2:2008”

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het
besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet
1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus
882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any
form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written
permission from the publisher.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze
uitgave zou kunnen voorkomen.
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1 WIJZIGINGEN
In de Beoordelingsrichtlijn 2005 versie 2 d.d. mei 2007 zijn gelden de volgende wijzigingen en
aanvullingen:

Blz. 2, Algemene informatie bij deze uitgave.
In de paragraaf “vooraf” als 2e alinea toevoegen:
“Voor het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen is hierbij de Verbeterde Risicoklasse
Indeling (VRKI) leidend. De VRKI wordt beheerd en uitgegeven door het CCV en laat zich
voor het beheer van de VRKI ondersteunen door een klankbordgroep.
De inbraakgevoeligheid van woningen en utiliteitsgebouwen wordt bepaald door de
aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel en inventaris.
De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse. De beveiligingsmatrix geeft
voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.
Deze maatregelen zijn organisatorisch, bouwkundig of elektronisch van aard (O/B/E
maatregelen)”.
Blz. 4,
Aan het einde toevoegen:
GELDIGHEID EN OVERGANGSPERIODE.

BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 22 november 2007 door het Centrale College van
Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op advies van de
Technische Commissie Criminaliteitspreventie en kan worden aangehaald als:
–
“Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2”
–
“BORG 2005 versie 2
BORG 2005 versie 2 is gepubliceerd op 1 december 2007, is ingegaan op 1 maart 2008 en
had een overgangstermijn van drie maanden. Vanaf 1 juni 2008 is BORG 2005 versie 2 de
enige actuele versie.
VASTSTELLEN VAN HET WIJZIGINGSBLAD

Het wijzigingsblad A1 voor BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 10 december 2008 door
het Centrale College van Deskundigen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid op advies van de Technische Commissie Criminaliteitspreventie en kan worden
aangehaald als:
–
“Aanvullingsblad A1 voor BORG 2005 versie 2:2008”
–
“A1 / BORG 2005 V2:2008
Deze geïntegreerde informele versie kan worden aangehaald als:
document
–
“Nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 met aanvulling A1 : 2008
–
“BORG 2005 V2 + A1: 2008
Dit wijzigingsblad gaat in drie maanden na publicatiedatum, en kent verder geen
overgangstermijn.
Blz. 5, Inhoudsopgave.
Toevoegen: paragraaf 4.2 Elektronische maatregelen.
Blz. 1, Inleiding
In de eerste alinea de tekst:

Wijzigingsblad A1 voor BORG 2005 versie 2 : 2008

A1 / BORG 2005 V2 : 2008
Versie : 2.11
Pagina 5/24

a. “die hiervoor door de Raad voor Accreditatie1 zijn geaccrediteerd”
Vervangen door:
“die hiervoor een licentie met het CCV hebben afgesloten”
Voetnoot 1 vervalt en heeft consequenties voor de overige voetnoten.
Blz. 1, Inleiding.
De alinea:
“De beoordelingsrichtlijn bevat niet alleen eisen waaraan de certificaathouder moet
voldoen, maar ook eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen.”
Vervangen door:
“Deze beoordelingsrichtlijn bevat niet alleen eisen waaraan de certificaathouder moet
voldoen, maar ook eisen waaraan de certificatie-instelling moet voldoen.
Voor certificatie van het ontwerpen, installeren en onderhouden van inbraakbeveiliging is
de accreditatienorm NEN-EN 45011 van toepassing.
Certificatie-instellingen richten hierbij voor het certificeren van het ontwerpen,
installeren en onderhouden van inbraakbeveiliging hun kwaliteitmanagementsysteem en
hun werkprocessen in volgens deze norm.”
Blz. 1, Hoofdstuk 1 Reikwijdte van het BORG Procescertificaat.
Corrigeren in hoofdstuk 2.
Blz.1 5e alinea.
De zin: “Dit reglement is op te vragen bij de certificatie-instelling.” vervalt.
Blz.1 , na 5e alinea.
Onder de drie weergegeven beeldmerken toevoegen:
Voor gebruik op BORG certificaten en BORG opleverbewijzen is het CCV
kwaliteitslogo van toepassing, met inachtneming van de bepalingen voor
het gebruik van het beeldmerk, zoals opgenomen in het reglement
‘gebruik beeldmerk’.
De reglementen voor de beeldmerken verbonden aan deze beoordelingsrichtlijn zijn
weergegeven in bijlage 5 en bijlage 6.
Het gebruik van andere beeldmerken in het kader van deze beoordelingsrichtlijn is niet
toegestaan.
Blz. 3,Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan documenten en maatregelen
Corrigeren in hoofdstuk 3.
De paragraaf nummering blijft hierna verder ongewijzigd.
Blz. 4, paragraaf 3.3.1
Referenties [17], [18] en [20] vervangen door [15], [16] en [18].
Blz. 5, paragraaf 3.4
Blz. 6, paragraaf 3,5
Blz. 6, paragraaf 3.6

1

Deze accreditatie door de Raad voor Accreditatie vindt plaats op basis van NEN-EN
45011:1998 (Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren).
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Bij de tweede  : “risicoklasse (indien van toepassing)”vervangen door geconstateerde
risicoklasse”
Invoegen tussen de vierde  en de vijfde  :
“ de niveaus van de aanbevolen beveiligingsmaatregelen,”
Blz. 6, paragraaf 3.5
Referentie [16] in de laatste zin vervangen door [10].
Blz. 9, paragraaf 4.2.1
Aan het einde van de paragraaf invoegen:
Gelijkwaardig aan bovengenoemde MBV of TBV diploma is:
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet
erkenning EG beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur. (zie
wijzigingen Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureau’s, 19 juli
2008 Stcrt 5 augustus nr. 149).
Blz. 17, paragraaf 6.4
Bij de eerste  achter (3.1), (3.2), (3.5) toevoegen : en (3.6)
Blz. 21, paragraaf 7.2.1
In de vierde alinea de verwijzingen naar paragrafen (4.3.4) en (4.5.4) vervangen door
verwijzingen naar paragrafen (4.2.11.3) en (4.2.12.2).
Blz. 22, paragraaf 7.5
Bij de vierde  verwijzing naar paragraaf (5.2) vervangen door verwijzing naar (4.2.1).
Blz. 24, hoofdstuk 9.
Geheel vervangen door onderstaand overzicht.
Ref.
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

Titel / omschrijving
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2006,
588
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 5
augustus 2008 nr. 149
Wet justitiële gegevens, laatstelijk gewijzigd bij Stb.
2005, 435
Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen,
document 002754, versie juni 2008
Risicoklassenindeling: indeling in risicoklassen,
document D03-375 en D03/376, versies juni 2008
Risicoklassenindeling: definities
beveiligingsmaatregelen, document D03/385, versie juni
2008
Installatievoorschriften alarmapparatuur, document
002080, versie juni 2008
Protocol stil overval alarm van het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing
Projectteam Overvalcriminaliteit, document Pto,
september 1997 versie 2
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Verkrijgbaar bij
http://wetten.overheid.nl/

http://wetten.overheid.nl/

http://wetten.overheid.nl/
CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
Website CCV
Website CCV

CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
Protocol Stil Overvalalarm:
http://www.hetccv.nl/dossiers/
Ondernemen/Overvalcriminaliteit/
Overvalcriminaliteit/Landelijk--Protocol-Stil-Overval-Alarm.html
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[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Veiligheid verzekerd het informatieboek van de
Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) waarmee u
de verschillende kwaliteiten van inbraakwerende en
brandwerende kasten, kluisdeuren en panelenkluizen
kunt vaststellen. © 2005. Uitgave van Vereniging Gelden Waardeberging
Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur,
document 002079, versie juni 2008
Document D02/163 ‘Eindtermen Technicus
Beveiligingsinstallaties (TBV), versie november 2005
Document D02/162 ‘Eindtermen Monteur
Beveiligingsinstallaties (MBV), versie november 2005
Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische
Beveiliging (TBMB), versie 2005
Document D02/164 ‘Eindtermen Adviseur in de
Beveiliging (ABV)VvBO, versie november 2005
Installatievoorschriften rolluiken, rolhekken en
Schaarhekken, document 002757 augustus 2001 versie 2
Inbraakwerende beglazing, document D03-394
september 2003 versie 2
Document D01-026 Mistgeneratoren versie 2
Productenlijst bestaande bouw: “genormeerde
samenstelling voor gevelelementen en andere
producten” versie februari 2007

http://www.geldenwaardeberging.nl/

CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
http://www.vvbo.nl/#pagina=691
http://www.vvbo.nl/#pagina=691
????
http://www.vvbo.nl/#pagina=691
CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
CD-rom Beveiligingstechniek:
SDU Handboek Beveilingstechniek
http://www.politiekeurmerk.nl/webshop

In BORG 2005 versie worden de volgende bijlagen vervangen door de bijlagen uit dit
wijzigingsblad:
–
Bijlage 1 (model BORG Procescertificaat)
–
Bijlage 2 (model BORG beveiligingscertificaat)
–
Bijlage 3 (model BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie)
–
Bijlage 4 (model BORG Opleveringsbewijs Bouwkundige beveiliging)
Nieuw zijn en worden toegevoegd:
–
Bijlage 5 (CCV Reglement Gebruik beeldmerk BORG) is nieuw en wordt toegevoegd.
–
Bijlage 6 (CCV Reglement Gebruik CCV kwaliteitslogo) is nieuw en wordt toegevoegd.
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BIJLAGE 1 – MODEL BORG PROCESCERTIFICAAT
(integraal te vervangen)

procescertificaat

Naam CI
Adresgegevens CI

Logo CI

Deelgebieden:
‘elektronische maatregelen, deelgebied 1’,
‘elektronische maatregelen, deelgebied 2’, en/of
‘deelgebied 3, bouwkundige beveiligingsmaatregelen’.

Naam (certificaathouder)
(Adres)
(Postcode/plaats)

LOGO bedrijf (optie)
(namen nevenvestigingen + codes
toepassingsgebied mag ook op blz 2)

Telefoon
Fax
E-mail
Certificaatnummer

Uitgegeven

Geldig tot

Vervangt

d.d.

Verklaring van (CI)
Dit BORG Procescertificaat is op basis van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG
procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005
versie 2’ afgegeven door (naam CI), conform het (naam CI) Reglement voor Proces, c.q.
Productcertificatie (jaar). (Naam CI) verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat,
dat de door het bedrijf in het kader van inbraakbeveiliging verrichte werkzaamheden zijn
uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 4 van de BRL en dat de uitgevoerde maatregelen en
geleverde documenten voldoen aan hoofdstuk 3 van de BRL.
Voor (CI)
directeur
De gebruikers van dit BORG procescertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij
CI te informeren of dit document nog geldig is.

(met
toevoeging)
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BIJLAGE 2 – MODEL BORG
BEVEILINGINGSCERTIFICAAT
(integraal te vervangen)

BORG Beveiligingscertificaat
Aanduiding gebouw
Jekkerslaan 21
7325 HJ Den Haag
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf)
□ woning □ bedrijf □ winkel / showroom □ magazijn/opslag □ onderwijsinstelling
□ 1 □ 2 □ 3 □ 3* □ 4 □ 4*

(geconstateerde risicoklasse)

Niveaus uitgevoerde maatregelen
□ B0 □ B1 □ B2 □ B3
(bouwkundige maatregelen)
□ C/M1 □ C/M2 □ C/M3
(compartimentering en meeneembeperkende maatregelen)
□ Ed □ E1 □ E2 □ E3
(elektronische maatregelen)
□ AL0 □ AL1 □ AL2 □ AL3
(alarmtransmissie)
Technische alarm verificatie: □ geen □ video □ audio □ meerdere zones
Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
□ R0 □ R1 □ R2 □ R3
(reactie alarmopvolging)
Persoonlijke alarmverificatie: □ geen □ sleutelhouder □ particuliere beveiligingsorganisatie
Geldig tot ……………………………., mits jaarlijks herkeurd. □ geen onderhoudscontract
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan
onderdeel 3.2.2 van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2’ en dat de aan het gebouw getroffen
bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn.
De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. …………………….
Naam en adres
Certificaathouder

Handtekening

Datum

Logo Certificaathouder

Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
□ R0 □ R1 □ R2 □ R3
(reactie alarmopvolging)
Persoonlijke alarmverificatie: □ geen □ sleutelhouder □ particuliere beveiligingsorganisatie
Naam en adres
Beheerder/eigenaar

Handtekening
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BIJLAGE 3 – MODEL BORG OPLEVERINGSBEWIJS
ALARMINSTALLATIE (integraal te vervangen)
BORG Opleverbewijs alarminstallatie
Aanduiding gebouw
Jekkerslaan 21
7325 HJ Den Haag
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf)
□ woning □ bedrijf □ winkel / showroom □ magazijn/opslag □ onderwijsinstelling
□ 1 □ 2 □ 3 □ 3* □ 4 □ 4*

(geconstateerde risicoklasse)

Niveaus uitgevoerde maatregelen
□ B0 □ B1 □ B2 □ B3
(bouwkundige maatregelen)
□ C/M1 □ C/M2 □ C/M3
(compartimentering en meeneembeperkende maatregelen)
□ Ed □ E1 □ E2 □ E3
(elektronische maatregelen)
□ AL0 □ AL1 □ AL2 □ AL3
(alarmtransmissie)
Technische alarm verificatie: □ geen □ video □ audio □ meerdere zones
Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
□ R0 □ R1 □ R2 □ R3
(reactie alarmopvolging)
Persoonlijke alarmverificatie: □ geen □ sleutelhouder □ particuliere beveiligingsorganisatie
Geldig tot ……………………………., mits jaarlijks herkeurd. □ geen onderhoudscontract
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan
onderdeel 3.2.2 van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2’ en dat de aan het gebouw getroffen
bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn.
De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. …………………….
Naam en adres
Certificaathouder

Handtekening

Datum

Logo Certificaathouder

Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
□ R0 □ R1 □ R2 □ R3
(reactie alarmopvolging)
Persoonlijke alarmverificatie: □ geen □ sleutelhouder □ particuliere beveiligingsorganisatie
Naam en adres
Beheerder/eigenaar

Handtekening
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BIJLAGE 4 – MODEL BORG OPLEVERINGSBEWIJS
BOUWKUNDIGE BEVEILIGING
(integraal te vervangen)

BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging
Aanduiding gebouw
Jekkerslaan 21
7325 HJ Den Haag
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf)
□ woning □ bedrijf □ winkel / showroom □ magazijn/opslag □ onderwijsinstelling
□ 1 □ 2 □ 3 □ 3* □ 4 □ 4*

(geconstateerde risicoklasse)

Niveaus uitgevoerde maatregelen
□ B0 □ B1 □ B2 □ B3
(bouwkundige maatregelen)
□ C/M1 □ C/M2 □ C/M3
(compartimentering en meeneembeperkende maatregelen)
Niveaus aanbevolen maatregelen volgens beveiligingsplan
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
Geldig tot …………………………….
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan
onderdeel 3.2.2 van de ‘Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen,
uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2’ en dat de aan het gebouw getroffen
bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan onderdeel 3.3.2 van die beoordelingsrichtlijn.
De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. …………………….
Naam en adres
Certificaathouder

Handtekening

Datum

Logo Certificaathouder

Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:
□ O1 □ O2
(organisatorische maatregelen)
Naam en adres
Beheerder/eigenaar

Handtekening
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BIJLAGE 5 – CCV REGLEMENT GEBRUIK
WOORDBEELDMERK BORG
(Nieuwe bijlage)

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht (hierna te
noemen: het CCV) is beheerder van de nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005,
waaraan het collectieve woordbeeldmerk BORG gekoppeld is als toe te passen
certificatiemerk (hierna te noemen: het merk).
Dit reglement is van toepassing voor het merk.
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.
Deze gebruikshandleiding is als PDF-boekje verkrijgbaar bij het CCV.
Certificatie draagt ertoe bij dat vertrouwen afnemers ontstaat over de kwaliteit van
het geleverde product of dienst.
Het CCV heeft er belang bij dat het merk correct en bevoegd wordt gebruikt door
organisaties en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.
Aanpassing van het merk in een afgeleide vorm is niet toegestaan, tenzij schriftelijke
toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend
volgens de bepalingen van dit reglement.
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.
Correspondentie met het CCV over het gebruik van het merk wordt gevoerd door
medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het beheer van
certificatieschema’s, inspectieschema’s en keurmerken.
Dit reglement is opgenomen als bijlage in de nationale beoordelingsrichtlijn.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGGEBIED EN BETEKENIS VAN HET MERK BORG

1.

Het merk BORG wordt toegepast als herkenning op door de certificatie-instelling
uitgegeven erkenningscertificaten volgens de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 en door
de BORG bedrijven op promotionele uitingen.
Het woordbeeldmerk wordt hierbij aangevuld met in tekst het deelgebied van
certificatie, “Technisch beveiligingsbedrijf”, Bouwkundig beveiligingsbedrijf” of
Alarminstallateur” waarvan de toepassingsgebieden zijn verwoord in de
beoordelingsrichtlijn BORG
2. De betekenis van het merk BORG is dat het bedrijf door de beoordeling en toezicht
door de certificatie-instelling in staat geacht mag worden het ontwerpen, installeren
en onderhouden van inbraakbeveiligingen naar behoren uit te voeren, in relatie met de
Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) en de technische uitvoering hiervan
3. Het merk is een collectief privaatrechtelijk merk.

ARTIKEL 3 LICENTIEVERLENING EN SUBLICENTIEVERLENING

1.

De licentieverlening voor het merk van het CCV aan de certificatie-instelling is
gekoppeld aan de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV
voor het uitvoeren van het Beoordelingsrichtlijn BORG.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

De licentie van het CCV voor gebruik van het merk aan de certificatie-instelling is
alleen geldig onder de voorwaarden dat de certificatie-instelling een geldige
licentieovereenkomst heeft met het CCV;
De licentie voor het gebruik van het merk is door de certificatie-instelling niet
overdraagbaar andere partijen.
De certificatie-instelling is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen,
behoudens het gestelde in artikel 3 lid 5 en lid 6.
De sublicentie van het CCV voor het gebruik van het merk van het CCV aan een bedrijf
met een gecertificeerd proces voor het gebruik van het merk is gekoppeld aan het
certificatiecontract volgens het certificatieschema tussen de certificatie-instelling en
het bedrijf (hierna te noemen: certificaathouder).
De sublicentie voor het merk is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:
a. De certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatieinstelling;
b. De certificatie-instelling voldoet aan het gestelde in artikel 3 lid 2.
De sublicentie voor gebruik van het merk is door certificaathouders niet overdraagbaar
op andere partijen.
De certificaathouder is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen.
De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit
reglement als bindend voor de certificaathouders op te nemen.
De certificatie-instelling is verplicht de certificaathouder dit reglement en de
gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 4 GEBRUIK VAN HET MERK

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Het gebruik van het merk door de certificatie-instelling zoals verder in deze artikel
aangegeven is beperkt vanwege het gestelde in artikel 3 lid 1 en lid 2.
Certificatie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten
verbonden aan het certificatieschema, zoals aangegeven in het certificatieschema.
Certificatie-instellingen mogen in publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke
bij verwijzing naar het certificatieschema het merk illustratief gebruiken, alleen bij en
in combinatie met de verwijzing naar het certificatieschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp
waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient
dit te worden aangegeven.
Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 2 en lid 3 is ander gebruik van het merk door de
certificatie-instelling niet toegestaan. Certificatie-instellingen mogen het merk niet
gebruiken op briefpapier, folders, publiciteitsuitingen, etc.
Het merk mag door de certificatie-instelling niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of
eigen handelsmerk worden gebruikt.
Het gebruik van het merk door certificaathouders zoals verder in dit artikel
aangegeven is beperkt vanwege het gestelde artikel 3 lid 5.
Certificaathouders mag het merk toepassen voor zover deze een directe relatie
hebben met het leveren van de diensten beschreven in de beoordelingsrichtlijn BORG
2005.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. De werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van of zelf door de
certificaathouder uitgevoerd;
b. de certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatieinstelling;
c. de certificaathouder is niet geschorst;
d. het certificaat is niet door of namens de certificatie-instelling ingetrokken;
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8.

Certificaathouders mogen in publicaties, websites, foldermateriaal, brieven en
dergelijke,en op hun bedrijfsmiddelen het merk illustratief gebruiken.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat dat het merk gekoppeld is
aan de uitvoering van de werkzaamheden.
9. Niet van toepassing.
10. Het merk mag door de certificaathouder niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of
eigen handelsmerk worden gebruikt.

ARTIKEL 5 AFDRACHTEN EN REGISTRATIES

1.
2.

Niet van toepassing.
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.
3. De certificaathouder 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.

ARTIKEL 6 MISBRUIK

1.

Onder misbruik wordt verstaan: onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en of misleidend
gebruik
2. De certificatie-instelling is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen
dan de eigen certificaathouders, die hem ter kennis komt, onverwijld mede te delen
aan het CCV.
3. De certificaathouder is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen, die
hem ter kennis komt, onverwijld te melden bij:
a. Indien deze partij een certificatieovereenkomst heeft voor het certificatieschema
bij deze certificatie-instelling;
b. En in andere gevallen bij het CCV.

ARTIKEL 7 TOEZICHT

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Certificatie-instellingen zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen
deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze
deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt,
respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van
het merk.
Het CCV is bevoegd op te treden tegen misbruik van het merk door organisaties en
personen zonder geldige licentieovereenkomst of sublicentieovereenkomst.
Het CCV is bevoegd om bij onbevoegd gebruik van het merk door organisaties zonder
geldige licentie of sublicentie sancties op te leggen volgens artikel 8.1.
Het CCV heeft het recht op te treden tegen niet correct gebruik van het merk door
certificatie-instellingen.
Het CCV is bevoegd om bij niet correct gebruik van het merk de certificatie-instelling
sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
Certificaathouders zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen
deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze
deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt,
respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van
het merk.
De certificatie-instelling is verplicht om bij de eigen certificaathouders toe te zien op
een bevoegd en correct gebruik van het merk, zoals aangegeven in dit reglement.
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8.

De certificatie-instelling is verplicht bij misbruik van het merk de certificaathouder
sancties op te leggen conform artikel 8 lid 3.

ARTIKEL 8 SANCTIES

1.

Indien geconstateerd dat het een organisatie of persoon onbevoegd gebruik heeft
gemaakt van het recht op het gebruik van het merk is CCV verantwoordelijk voor het
nemen van maatregelen.
2. Indien geconstateerd wordt dat de certificatie-instelling in strijd heeft gehandeld met
de bepalingen uit dit reglement is het CCV bevoegd tot het nemen van de volgende
maatregelen respectievelijk tot het opleggen van de volgende sancties:
a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor
corrigerende maatregelen te nemen door de certificatie-instelling;
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 8 lid 2 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 certificatie-instelling en met vermelding van de
aard van het misbruik;
f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
g. Ontbinding van de licentieovereenkomst voor het certificatieschema;
h. Het informeren van de accrediterende instelling en het hier neerleggen van een
klacht over het niet volgen van de contractuele verplichtingen door de
certificatie-instelling.
Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificatieinstelling gelegd.
3. Het CCV heeft het recht om bij het niet naleven van artikel 7 lid 7 en lid 8 de
certificatie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
4. Indien geconstateerd wordt dat een certificaathouder in strijd heeft gehandeld met de
bepalingen uit dit reglement is de certificatie-instelling verplicht en bevoegd tot het
nemen van de volgende maatregelen en/of het opleggen van de volgende sancties:
a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor
corrigerende maatregelen te nemen door de certificaathouder;
b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete zal
worden ingegeven door de mate waarin de certificatie-instelling, het CCV en/of
belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misgebruik van het
merk;
c. Het opleggen van de verplichting de certificatie-instelling te informeren met
welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 4 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 certificaathouder en met vermelding van de aard
van het misbruik ;
f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
g. Ontbinding van het certificatiecontract voor het certificatieschema.
Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de
certificaathouder gelegd.
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5.

Het CCV heeft het recht bij in gebreke blijven van de certificatie-instelling artikel 8
lid 4 na te leven om namens de CI bij de certificaathouder sancties op te leggen
conform artikel 8 lid 4.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1.

De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk
zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificatie-instelling het merk
gebruikt.
2. De certificatie-instelling vrijwaart het CCV voor aanspraken van derden die
voortspruiten uit het gebruik door de certificatie-instelling van het merk.
3. De certificaathouder is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals
aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificaathouder het merk
gebruikt.
4. De certificaathouder vrijwaart de certificatie-instelling en het CCV voor aanspraken
van derden die voortspruiten uit het gebruik van het merk.
ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN EINDE GEBRUIK

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling wordt opgeschort
onder de volgende voorwaarden:
a. De voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 zijn niet meer geldig;
b. de certificatie-instelling blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de
verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificatie-instelling blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan
opgelegde sancties en/of maatregelen.
Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling wordt beëindigd
onder de volgende voorwaarden;
a. de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt
beëindigd;
b. de certificatie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke
vergoedingen te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificatie-instelling blijft, ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven
aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
De certificatie-instelling, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 1 en lid 2
opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt
doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificatie-instelling
niet van de verplichtingen volgens dit reglement.
Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt opgeschort
onder de volgende voorwaarden
a. De certificatiehouder wordt geschorst door de certificatie-instelling;
b. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de
verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde
sancties en/of maatregelen.
Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt beëindigd
onder de volgende voorwaarden;
a. de accreditatie van de certificatie-instelling wordt ingetrokken en/of de
licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt beëindigd;
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b. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke te voldoen aan
de verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificaathouder blijft , ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven aan
opgelegde sancties en/of maatregelen.
7. De certificaathouder, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 5 en lid 6
opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt
doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
8. Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificaathouder niet
van de verplichtingen volgens dit reglement.
ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

1.

Het CCV is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende
overgangstermijn indien de wijziging dit noodzakelijk maakt.
2. Wijzigingen in dit reglement worden behandeld als wijzigingen in dit
certificatieschema.
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BIJLAGE 6 – CCV REGLEMENT GEBRUIK CCVKWALITEITSLOGO
(nieuwe bijlage)
ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht (hierna te
noemen: het CCV) is beheerder van het (kwaliteit)regelingen, beoordelingsrichtlijnen ,
certificatieschema’s en inspectieschema’s op het gebied van criminaliteitspreventie en
(brand)veiligheid (hierna te noemen: CCV-conformiteitschema’s), waarbij de behoefte
aanwezig is om hieraan het CCV-kwaliteitslogo te kunnen koppelen (hierna te noemen:
het merk).
Dit reglement is van toepassing voor het merk.
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.
Deze gebruikshandleiding is als PDF-boekje verkrijgbaar bij het CCV.
Het CCV heeft er belang bij dat het merk correct en bevoegd wordt gebruikt door
organisaties en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.
Aanpassing van het merk in een afgeleide vorm is niet toegestaan, tenzij schriftelijke
toestemming door de directie van het CCV verleend is, en na toestemming uitsluitend
volgens de bepalingen van dit reglement.
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.
Correspondentie met het CCV over het gebruik van het merk wordt gevoerd door
medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het beheer van
certificatieschema’s, inspectieschema’s en keurmerken.
Niet van toepassing.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGGEBIED EN BETEKENIS VAN HET CCV-KWALITEITSLOGO

1.

Het CCV-kwaliteitslogo kan worden toegepast op inspectiecertificaten,
productcertificaten, procescertificaten, certificaten en opleverbewijzen van bedrijven
die vallen binnen de conformiteitschema’s in beheer van het CCV.
Indien het CCV-kwaliteitslogo van toepassing is, is dit aangegeven in de betreffende
conformiteitschema.
Het CCV-kwaliteitslogo kan niet van toepassing zijn als uitvoering van het
conformiteitschema onder accreditatie plaatsvindt.
2. Toepassing van het CCV-kwaliteitslogo op een certificaat of verklaring betekent dat
belanghebbende partijen uit het publieke en het private werkveld betrokken zijn
geweest bij het vaststellen van de regelingen op basis waarvan deze certificaten en
verklaringen afgegeven worden.
3. Het merk is een collectief privaatrechtelijk merk.
ARTIKEL 3 LICENTIEVERLENING EN SUBLICENTIEVERLENING

1.

De licentieverlening voor het merk van het CCV aan de certificatie-instelling of
inspectie-instelling is gekoppeld aan de licentieovereenkomst tussen de certificatieinstelling of inspectie-instelling en het CCV voor het uitvoeren van het betreffende
CCV-conformiteitschema.
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2.

De licentie van het CCV voor gebruik van het merk aan de certificatie-instelling of
inspectie-instelling is alleen geldig onder de voorwaarden dat de certificatie-instelling
of inspectie-instelling een geldige licentieovereenkomst heeft met het CCV.
3. De licentie voor het gebruik van het merk is door de certificatie-instelling of inspectieinstelling niet overdraagbaar aan andere partijen.
4. De certificatie-instelling of inspectie-instelling is niet bevoegd andere partijen een
(sub)licentie te verlenen, behoudens het gestelde in artikel 3 lid 5 en lid 6.
5. De sublicentie van het CCV voor het gebruik van het merk van het CCV aan een bedrijf
met een gecertificeerd product, dienst, proces of managementsysteem voor het
gebruik van het merk is gekoppeld aan het certificatiecontract volgens het
certificatieschema tussen de certificatie-instelling en het bedrijf (hierna te noemen:
certificaathouder).
6. De sublicentie voor het merk is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:
a. De certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatieinstelling;
b. De certificatie-instelling voldoet aan het gestelde in artikel 3 lid 2.
7. De sublicentie voor gebruik van het merk is door certificaathouders niet overdraagbaar
op andere partijen.
8. De certificaathouder is niet bevoegd andere partijen een (sub)licentie te verlenen.
9. De certificatie-instelling is verplicht in het certificatiecontract het gebruik van dit
reglement als bindend voor de certificaathouders op te nemen.
10. De certificatie-instelling is verplicht de certificaathouder dit reglement en de
gebruikshandleiding ter beschikking te stellen.
ARTIKEL 4 GEBRUIK VAN HET MERK

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectie-instelling zoals
verder in deze artikel aangegeven is beperkt vanwege het gestelde in artikel 3 lid 1 en
lid 2.
Certificatie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten
verbonden aan het certificatieschema, zoals aangegeven in het certificatieschema.
Inspectie-instellingen zijn verplicht het merk toe te passen op certificaten verbonden
aan het inspectieschema, zoals aangegeven in het inspectieschema.
Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen mogen in publicaties, websites,
foldermateriaal en dergelijke bij verwijzing naar het certificatieschema het merk
illustratief gebruiken, alleen bij en in combinatie met de verwijzing naar het
conformiteitschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp
waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient
dit te worden aangegeven.
Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 2 en lid 3 is ander gebruik van het merk door de
certificatie-instelling of inspectie-instelling niet toegestaan. Certificatie-instellingen
en inspectie-instellingen mogen het merk niet gebruiken op briefpapier, folders,
publiciteitsuitingen, etc.
Het merk mag door de certificatie-instelling of inspectie-instelling niet als eigen merk,
eigen fabrieksmerk of eigen handelsmerk worden gebruikt.
Het gebruik van het merk door certificaathouders zoals verder in dit artikel
aangegeven is beperkt vanwege het gestelde artikel 3 lid 5.
Certificaathouders moeten het merk toe te passen documenten die vallen onder het
toepassingsgebied, zoals aangegeven in artikel 2 lid 1, onder de volgende
voorwaarden:
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a.

het product of dienst wordt door de certificaathouder zelf geleverd, de
werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van of zelf door de
certificaathouder uitgevoerd;
b. de certificaathouder kan zich zeker stellen dat deze documenten alleen
uitgegeven worden als aantoonbaar voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in
het certificatieschema;
c. de certificaathouder heeft een geldig certificatiecontract met de certificatieinstelling;
d. de certificaathouder is niet geschorst;
e. het certificaat is niet door of namens de certificatie-instelling ingetrokken.
8. Certificaathouders mogen in publicaties, websites, foldermateriaal en dergelijke bij
verwijzing naar het certificatieschema het merk illustratief gebruiken, alleen bij en in
combinatie met de verwijzing naar het certificatieschema.
Hierbij moet vermeden worden dat er misverstand ontstaat over het onderwerp
waarop het merk betrekking heeft. Door middel van onderschrift of anderszins dient
dit te worden aangegeven.
9. Behoudens het gestelde in artikel 4 lid 7 en lid 8 is ander gebruik van het merk door de
certificaathouder niet toegestaan.
10. Het merk mag door de certificaathouder niet als eigen merk, eigen fabrieksmerk of
eigen handelsmerk worden gebruikt.
ARTIKEL 5 AFDRACHTEN EN REGISTRATIES

1.
2.

Niet van toepassing.
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.
De inspectie-instelling is verplicht registraties bij te houden waar het merk is
toegepast.
3. De certificaathouder 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.

ARTIKEL 6 MISBRUIK

1.

Onder misbruik wordt verstaan: onbevoegd gebruik, verkeerd gebruik en of misleidend
gebruik
2. De certificatie-instelling of inspectie-instelling is verplicht om misbruik van het merk
door andere partijen dan de eigen certificaathouders, die hem ter kennis komt,
onverwijld mede te delen aan het CCV.
3. De certificaathouder is verplicht om misbruik van het merk door andere partijen, die
hem ter kennis komt, onverwijld te melden bij:
a.
Indien deze partij een certificatieovereenkomst heeft voor het
certificatieschema bij deze certificatie-instelling;
b.
En in andere gevallen bij het CCV.

ARTIKEL 7 TOEZICHT

1.

Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen zijn verplicht ten allen tijde de door
het CCV aangewezen deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun
administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken
of voldaan wordt, respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor
het gebruik van het merk.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Het CCV is bevoegd op te treden tegen misbruik van het merk door organisaties en
personen zonder geldige licentieovereenkomst of sublicentieovereenkomst.
Het CCV is bevoegd om bij onbevoegd gebruik van het merk door organisaties zonder
geldige licentie of sublicentie sancties op te leggen volgens artikel 8.1.
Het CCV heeft het recht op te treden tegen niet correct gebruik van het merk door
certificatie-instellingen.
Het CCV is bevoegd om bij niet correct gebruik van het merk de certificatie-instelling
of inspectie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
Certificaathouders zijn verplicht ten allen tijde de door het CCV aangewezen
deskundigen toe te laten tot hun vestigingen en hun administratie, teneinde deze
deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of voldaan wordt,
respectievelijk voldaan zal blijven worden aan de voorwaarden voor het gebruik van
het merk.
De certificatie-instelling is verplicht om bij de eigen certificaathouders toe te zien op
een bevoegd en correct gebruik van het merk, zoals aangegeven in dit reglement.
De certificatie-instelling is verplicht bij misbruik van het merk de certificaathouder
sancties op te leggen conform artikel 8 lid 3.

ARTIKEL 8 SANCTIES

1.

Indien geconstateerd dat het een organisatie of persoon onbevoegd gebruik heeft
gemaakt van het recht op het gebruik van het merk is CCV verantwoordelijk voor het
nemen van maatregelen.
2. Indien geconstateerd wordt dat de certificatie-instelling of inspectie-instelling in strijd
heeft gehandeld met de bepalingen uit dit reglement is het CCV bevoegd tot het
nemen van de volgende maatregelen respectievelijk tot het opleggen van de volgende
sancties:
a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor
corrigerende maatregelen te nemen door de certificatie-instelling;
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 8 lid 2 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 certificatie-instelling en met vermelding van de
aard van het misbruik;
f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
g. Ontbinding van de licentieovereenkomst voor het certificatieschema;
h. Het informeren van de accrediterende instelling en het hier neerleggen van een
klacht over het niet volgen van de contractuele verplichtingen door de
certificatie-instelling.
Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de certificatieinstelling gelegd.
3. Het CCV heeft het recht om bij het niet naleven van artikel 7 lid 7 en lid 8 de
certificatie-instelling sancties op te leggen conform artikel 8 lid 2.
4. Indien geconstateerd wordt dat een certificaathouder in strijd heeft gehandeld met de
bepalingen uit dit reglement is de certificatie-instelling verplicht en bevoegd tot het
nemen van de volgende maatregelen en/of het opleggen van de volgende sancties:
a. Het geven van een waarschuwing, al dan niet gepaard met aanwijzingen voor
corrigerende maatregelen te nemen door de certificaathouder;
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b. Het opleggen van een nader te bepalen boete, waarbij de hoogte van de boete
zal worden ingegeven door de mate waarin de certificatie-instelling, het CCV
en/of belanghebbende partijen direct of indirect schade leiden door misgebruik
van het merk;
c. Het opleggen van de verplichting de certificatie-instelling te informeren met
welke partijen het gebruik van het merk gecommuniceerd is;
d. Het opleggen van de verplichting de partijen genoemd in artikel 8 lid 4 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 certificaathouder en met vermelding van de
aard van het misbruik ;
f. Ontzegging van het recht het merk te mogen gebruiken;
g. Ontbinding van het certificatiecontract voor het certificatieschema.
Eventuele kosten verbonden aan deze sancties worden ter laste van de
certificaathouder gelegd.
5. Het CCV heeft het recht bij in gebreke blijven van de certificatie-instelling artikel 8
lid 4 na te leven om namens de CI bij de certificaathouder sancties op te leggen
conform artikel 8 lid 4.
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1.

De certificatie-instelling of inspectie-instelling is verantwoordelijk voor een correct
gebruik van het merk zoals aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificatie-instelling het merk
gebruikt.
2. De certificatie-instelling of inspectie-instelling vrijwaart het CCV voor aanspraken van
derden die voortspruiten uit het gebruik door de certificatie-instelling van het merk.
3. De certificaathouder is verantwoordelijk voor een correct gebruik van het merk zoals
aangegeven in dit reglement.
Het CCV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de certificaathouder het merk
gebruikt.
4. De certificaathouder vrijwaart de certificatie-instelling en het CCV voor aanspraken
van derden die voortspruiten uit het gebruik van het merk.
ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN EINDE GEBRUIK

1.

Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectieinstelling wordt opgeschort onder de volgende voorwaarden:
a. De voorwaarden genoemd in artikel 3 lid 2 zijn niet meer geldig;
b. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na sommatie, in
gebreke te voldoen aan de verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na sommatie, geen
gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
2. Het recht op het gebruik van het merk door de certificatie-instelling of inspectieinstelling wordt beëindigd onder de volgende voorwaarden;
a. de licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling of inspectie-instelling
en het CCV wordt beëindigd;
b. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na herhaalde
sommatie, in gebreke vergoedingen te voldoen aan de verplichtingen volgens dit
reglement;
c. de certificatie-instelling of inspectie-instelling blijft, ook na herhaalde
sommatie, geen gevolg te geven aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
3. De certificatie-instelling of inspectie-instelling, wiens recht ingevolge het bepaalde in
artikel 10 lid 1 en lid 2 opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van
de schade, die hij lijdt doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
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4.
5.

6.

7.

8.

Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificatie-instelling of
inspectie-instelling niet van de verplichtingen volgens dit reglement.
Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt opgeschort
onder de volgende voorwaarden
a. De certificatiehouder wordt geschorst door de certificatie-instelling;
b. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, in gebreke te voldoen aan de
verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificaathouder blijft, ook na sommatie, geen gevolg te geven aan
opgelegde sancties en/of maatregelen.
Het recht op het gebruik van het merk door de certificaathouder wordt beëindigd
onder de volgende voorwaarden;
a. de accreditatie van de certificatie-instelling wordt ingetrokken en/of de
licentieovereenkomst tussen de certificatie-instelling en het CCV wordt
beëindigd;
b. de certificaathouder blijft, ook na herhaalde sommatie, in gebreke te voldoen
aan de verplichtingen volgens dit reglement;
c. de certificaathouder blijft , ook na herhaalde sommatie, geen gevolg te geven
aan opgelegde sancties en/of maatregelen.
De certificaathouder, wiens recht ingevolge het bepaalde in artikel 10 lid 5 en lid 6
opgeschort of beëindigd is, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt
doordat hij het merk niet meer mag gebruiken.
Beëindiging van het recht op gebruik van het merk ontslaat de certificaathouder niet
van de verplichtingen volgens dit reglement.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

1.
2.
3.
4.

5.

Dit reglement is vastgesteld door de directie van het CCV en treedt in werking op 15
maart 2009.
Het CCV is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende
overgangstermijn indien de wijziging dit noodzakelijk maakt.
Dit reglement vervangt het voorgaande reglement (Reglement gebruik Keurmerken
CCV, januari 2006) met betrekking tot het merk.
Er is geen overgangstermijn van kracht.
Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen treden in overleg met het CCV indien
problemen ontstaan met de uitvoering van dit reglement. Afspraken worden
schriftelijk vastgelegd.
Certificaathouders treden in overleg met hun certificatie-instelling. De certificatieinstelling treedt hierover in overleg met het CCV. Afspraken worden schriftelijk
vastgelegd.
Dit reglement kan worden aangehaald als CCV-Reglement gebruik CCV-kwaliteitslogo:
2008.
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhangende
instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te
vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om
criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk.
Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde
instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte
aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt.
Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur met
inbreng van belanghebbende partijen ingericht is.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht:
Jaarbeursplein 17
3521 AN Utrecht
Postbus 14069
3508 SC UTRECHT
T (030) 751 6700
F (030) 751 6701
www.hetcvv.nl

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van
Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars,
werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van
Hoofdcommissarissen.
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