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1. Doel
Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik
van certificatiebeeldmerken. Het betreft het certificatie beeldmerk van Aboma Certificering, het
beeldmerk van de Raad voor Accreditatie (RvA), schemabeheerders en de eventuele beeldmerken
van schema´s.

2. Inleiding
Een bedrijf dat door Aboma Certificering is gecertificeerd, is gerechtigd certificatiebeeldmerken te
voeren. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure. Overtredingen van
deze regels en voorwaarden kan van invloed zijn op het certificatieproces.

3. Beschrijving procedure
3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen
De schemacoördinator is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen, gebruik en het toezicht
houden op het gebruik van certificatielogo´s.

3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken
De uitgifte door Aboma Certificering van een certificaat ontslaat de opdrachtgever onder geen enkel
beding van zijn verplichtingen met betrekking tot zijn producten, processen of diensten.
Certificatie volgens ISO 17021, systeemcertificering, sluit de certificatie van producten, processen of
diensten van de opdrachtgever uit. Ook mag het niet worden gebruikt op beproevingsrapporten van
laboratoria, kalibratie- of keuringsrapporten of –certificaten. Dit mag als zodanig niet worden
voorgewend op welke wijze dan ook door advertenties of andere documentatie en
productverpakkingen. Als productverpakking wordt beschouwd datgene wat verwijderd kan worden
zonder dat het product uiteenvalt of beschadigd raakt. Begeleidende informatie (documentatie) wordt
geacht apart beschikbaar of gemakkelijk afneembaar te zijn. Etiketten met een typeaanduiding of
identificatieplaatjes worden geacht deel uit te maken van het product. De opdrachtgever is gerechtigd
om het door Aboma Certificering uitgereikte certificaat alsmede het Aboma Certificatie beeldmerk te
voeren. De Manager Certificering is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen, gebruik en het
toezicht houden op het gebruik van certificatiebeeldmerken.
Door Aboma Certificering gecertificeerde bedrijven mogen de beeldmerken gebruiken voor die
certificatieschema's waarvoor ze gecertificeerd zijn. De regels voor gebruik van beeldmerken gelden
ook voor digitale documenten.
Beeldmerken / dienen leesbaar te zijn en mogen geen enkele aanleiding geven tot discussie. Alleen
door gecertificeerde bedrijven of afdelingen mogen de beeldmerken gebruikt worden. Bij beeldmerk
gebruik voor een Holding dient de gehele Holding gecertificeerd te zijn.

3.3 Goedkeur gebruik
Voordat een bedrijf het certificatiebeeldmerken gebruikt, kan een voorbeeld voor advies aan Aboma
certificering worden toegezonden. Beoordeling wordt uitgevoerd door de Manager Certificering. In dit
geval wordt dit gedocumenteerd en bevestigd aan de gecertificeerde klant.
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3.4 Controle op gebruik
Tijdens de audits controleert de lead auditor of beeldmerken conform deze procedure worden
gebruikt. Ook op andere tijdstippen gedurende de certificatieperiode kan controle plaatsvinden.
Misbruik van certificatiebeeldmerken leidt tot een tekortkoming waarvoor corrigerende maatregelen
getroffen dienen te worden.
Drie maanden na het schorsen dan wel intrekken van het certificaat wordt de website van het bedrijf
steekproefsgewijs gecontroleerd op status van certificering en het correct gebruik van beeldmerken.
Verwijzingen naar Aboma Certificering dienen verwijderd te zijn. Indien dit niet het geval blijkt zal het
bedrijf hierop aangesproken en vervolgd worden tot de verwijzing verwijderd is dan wel juridische
stappen zijn ondernomen.

3.5 Beeldmerken en voorwaarden
NEN-EN ISO 9001 / NEN-EN ISO 14001 / OHSAS 18001 / NEN-EN ISO 45001
U kunt gebruik maken van het logo van Aboma Certificering, aangevuld met de norm waarvoor u
gecertificeerd bent. Ook kunt u gebruik maken van het Aboma Gecertificeerd-schild. We verwijzen
hiervoor naar paragraaf 3.6.
ACCREDITATIE BEELDMERK

Voor geaccrediteerde certificatie van managementsystemen gelden de volgende regels:
o
Aboma Certificering kan certificaathouders machtigen het accreditatiemerk in combinatie met het
certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op
activiteiten waarvoor deze organisaties onder RvA accreditatie zijn gecertificeerd. Aboma
Certificering mag de certificaathouders ook machtigen het gecombineerde accreditatiemerk,
indien deze certificaathouders tegen meerdere normen zijn gecertificeerd die door verschillende
accreditaties worden gedekt.
o
Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk: op producten of verpakkingen van producten
of op gerelateerde producten.
o
Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan dient dit direct naast, boven of onder
het certificatiemerk te worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan
het certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat de
certificaathouder door de RvA geaccrediteerd is.
Voor geaccrediteerde certificatie van producten gelden de volgende regels:
o
Aboma Certificering kan een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk, in combinatie met
het certificatiemerk, aan te brengen op het product of op de verpakking van het product, indien
deze producten gecertificeerd zijn binnen de geaccrediteerde scope.
o
Aboma Certificering kan een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk in combinatie met
het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op
producten van deze producenten die onder RvA-accreditatie zijn gecertificeerd.
o
Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk:
- op rapporten en certificaten van gecertificeerde kalibratie-, test- en medische
laboratoria, organisatoren van ringtesten, producenten van referentiematerialen
en inspectie-instellingen;
- op visitekaartjes van personeel van de certificaathouder.
o
Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan moet dit direct naast, boven of onder
het certificatiemerk worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan het
certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat een
certificaathouder door de RvA geaccrediteerd is.
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VCA

Als u een VCA-certificaat heeft, kunt u kosteloos het VCA beeldmerk gebruiken voor PR-doeleinden.
Bijvoorbeeld op uw briefpapier, website en bedrijfsauto. Dit mag alleen onder de volgende
voorwaarden.
o
Alleen voor het bedrijfsonderdeel of de werkzaamheden waarvoor het bedrijf VCA gecertificeerd
is
o
Het logo mag - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen).
Voor gebruik op donkere ondergronden is een diapositieve variant beschikbaar .

SCCM

Aanvullende voorwaarden zijn:
o
Dit beeldmerk mag allen worden gebruikt in combinatie met NEN-EN 14001, OHSAS 18001 en
NEN-EN 45001
o
Het SCCM-beeldmerk mag alleen worden gebruikt wanneer het direct is gekoppeld aan
gegevens over het verstrekte certificaat (de naam/beeldmerk van de certificatie-instelling, het
certificaatnummer).
o
Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. De
afmeting van de afkorting mag maximaal vergroot worden tot een lengte van 300 mm en mag niet
verder worden verkleind dan een lengte van 20 mm.
o
Het beeldmerk heeft de volgende kleuren:
▪ Tekst (afkorting SCCM en uitgeschreven afkorting)
▪ Donkerblauw PMS 540C
▪ Logo - Olijfgroen PMS 398C
▪ Het beeldmerk mag in zwart/wit worden gebruikt.

CO2 PRESTATIELADDER

Aanvullende voorwaarden zijn:
o
o

o

Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven.
De afmeting van de afkorting mag maximaal vergroot worden tot een lengte van 300 mm en
mag niet verder worden verkleind dan een lengte van 20 mm.
Het beeldmerk heeft de volgende kleuren:
De kleurcodes van het logo:
Blaadjes à 58-9-28-0 (CMYK)
Balkje à 100-38-100-0 à 65-1-98-9 (à = verloop)
Het beeldmerk mag niet zwart/wit worden gebruikt.
Een gecertificeerd bedrijf mag het beeldmerk van SKAO gebruiken op uitingen (gedrukt of
digitaal) die direct betrekking hebben op CO2-Prestatieladder-gerelateerde activiteiten,
bijvoorbeeld:
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-

brieven, offertes, dergelijke voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens een
CO2-Prestatieladder certificeringsysteem;
documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens een
CO2- Prestatieladder-certificatiesysteem;
communicatie voor congressen, seminars e.d.;
websites en digitale toepassingen

BRL 2100 en BRL 7000

Aanvullende voorwaarden zijn:
o
o
o

Aboma certificering certificatiebeeldmerk met daaronder BRL 2100 of BRL 7000 en
productcertificatie;
SIKB certificatiebeeldkenmerk conform bijlage 2 van de BRL SIKB 2100 daarnaast het
accreditatiemerk van de RvA voor CI-registratienummer C601
SIKB conform bijlage 2 van de BRL 7000 (versie 5) of annex 1 van BRL7000 (versie 6)

BRL 11000 en BRL 12000

Aanvullende voorwaarden zijn:
o
o
o

Aboma certificering certificatiebeeldmerk met daaronder BRL 11000 of BRL 12000.
SIKB beeldmerk conform bijlage 2 van de BRL 11000 SIKB beeldmerk conform BRL 11000
versie 3 bijlage 1 ‘eisen voor het gebruik van het beeldmerk’
SIKB beeldmerk conform bijlage 1 van de BRL 12000

SAFETY CULTURE LADDER

Ladder gecertificeerde bedrijven mogen het beeldmerk van de Veiligheidsladder/Safety Culture
gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op hun gecertificeerde status.
Hierbij is de voorwaarde dat bij het logo de naam ‘Aboma Certificering’ en de behaalde trede (zoals
op het certificaat vermeld) worden vermeld.

CKB

Geen aanvullende voorwaarden.
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EYE FOR QUALITY

Geen aanvullende voorwaarden.

3.6 Lay-out
Bij het gebruik van de verschillende certificatiemerken, -logo’s en accreditatiemerken, zijn er voor de
gecertificeerde organisatie een aantal varianten beschikbaar. In het onderstaande overzicht zijn deze
mogelijke varianten beschreven.

Algemeen
Aboma Certificering bv

Certificering kwaliteit

Variant 1

ISO 9001

Variant 2

CKB

EFQ
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Variant 1

BRL 2100

Variant 2

Variant 1

BRL 11000

Variant 2

Variant 1

BRL 12000

Variant 2
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Certificering gezond & veilig werken

Variant 1

VCA*

Variant 2

Variant 3

Variant 1

VCA**

Variant 2

Variant 3
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Variant 1

VCA-P

Variant 2

Variant 3

Variant 1

ISO
45001

Variant 2

Safety Culture
Ladder
(Veiligheidsladder)
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Certificering milieu

Variant 1

ISO 14001

Variant 2

Variant 1

Variant 2

CO2prestatieladder

Variant 3

Variant 4
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Variant 1

BRL 7000

Variant 2

3.7 Sancties / maatregelen
Aboma Certificering oefent controle uit en neemt actie op onjuiste verwijzingen naar
accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo`s. Misbruik van accreditatiemerken, certificatiemerken
of -logo`s leidt tot schorsing van het certificaat. Indien de corrigerende maatregelen niet tijdig worden
getroffen wordt het certificaat ingetrokken (zie procedure schorsing).

4. Bijlagen en formulieren
Accreditatiemerken, certificatiebeeldmerken en -logo`s.(op aanvraag en in overleg)

5. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
Zie onderstreepte tekst.
Toegevoegd alle beeldmerken en voorwaarden.
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