Reglement voor gebruik van de collectieve beeldmerken van het CIBV register
Artikel 1 Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. CIBV
b. Deelbeeldmerk

:
:

Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V.
Eén van de volgende collectieve CIBV register beeldmerken:




c. CIBV register

:

d. Gebruiker

:


Het door CIBV op haar website gepubliceerde register voor
registratie van deskundigheid, vakbekwaamheid en
betrouwbaarheid voor het betreffende deelbeeldmerk.
Een natuurlijk persoon die door CIBV het recht is toegekend
tot gebruik van het deelbeeldmerk.

Artikel 2
a. Het deelbeeldmerk is bedoeld als waarborg dat de gebruiker voldoet aan de voor het CIBV
register vastgelegde inhoudelijke- en kwaliteitseisen voor deskundigheid, vakbekwaamheid en
betrouwbaarheid voor het betreffende deelbeeldmerk.
b. Alleen CIBV is bevoegd het recht tot gebruik van het deelbeeldmerk toe te kennen aan
gebruikers.
c. Gebruikers doen schriftelijk een aanvraag voor het gebruik van het deelbeeldmerk en
aanvaarden daarbij de toepasselijkheid van alle door CIBV vastgestelde reglementen,
voorschriften en besluiten aangaande het deelbeeldmerk en houdt zich daaraan.
d. Gebruikers zijn slechts gerechtigd om het deelbeeldmerk toe te passen:
1. Indien het recht tot gebruik van het deelbeeldmerk schriftelijk door CIBV is verleend;
2. Zolang de gebruiker is vermeld in het CIBV register voor het betreffende deelbeeldmerk;
3. Zolang de gebruiker voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in het onderhavige
reglement en het reglement van het CIBV register.
e. Een gebruiker kan het deelbeeldmerk toepassen ter onderscheiding van zijn / haar eigen
vakbekwaamheid uitsluitend in de directe nabijheid van zijn / haar eigen achternaam op
briefpapier, enveloppen, visitekaartjes, websites, e-mails, sociale media, reclame-uitingen en
overige zakelijke correspondentie en promotionele uitingen.
f. Gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het deelbeeldmerk aan een derde over te
dragen of aan een derde een licentie hierop te verlenen.
g. Gebruikers zijn verplicht voor opname in het CIBV register en daarmee het recht tot gebruik van
het deelbeeldmerk aan CIBV een periodieke vergoeding te voldoen, waarvan de hoogte door het
bestuur van CIBV jaarlijks wordt vastgesteld.
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Artikel 3
a. Gebruikers zijn verplicht te allen tijde door CIBV aangewezen deskundigen informatie te
verstrekken teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of de
gebruiker voldoet aan de in dit reglement genoemde voorwaarden.
b. Indien CIBV vaststelt of vermoedt dat een bepaling van dit reglement is of wordt overtreden, dat
een gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor toelating, dat ten aanzien van een
gebruiker feiten of omstandigheden aan het licht komen die, indien zij ten tijde van de aanvraag
bekend waren geweest, een beletsel zouden hebben kunnen opleveren voor zijn toelating, of dat
een gebruiker bij zijn aanvraag materiële details heeft verzwegen die voor de beoordeling van
zijn aanvraag relevant hadden kunnen zijn, kan CIBV het recht op het gebruik van het
deelbeeldmerk opschorten of intrekken.
c. Elke gebruiker van het deelbeeldmerk is verplicht iedere inbreuk op en onbevoegd gebruik van
het deelbeeldmerk, dat hem / haar ter kennis komt, mede te delen aan CIBV.
Artikel 4
a. Tot wijziging van het reglement kan worden besloten in een vergadering van het bestuur van
CIBV met inachtneming van de vereisten gesteld in de statuten voor het nemen van
rechtsgeldige besluiten. Deze wijzigingen gelden ten aanzien van de gebruiker vanaf 14 dagen
nadat de wijzigingen door CIBV zijn gepubliceerd. CIBV zal de gebruiker op het door de gebruiker
aan CIBV kenbaar gemaakte e-mail adres op de hoogte stellen van de wijziging.
Artikel 5
a. Het recht op het gebruik van het deelbeeldmerk eindigt, onverminderd het bepaalde in de wet
en / of dit reglement en / of andere op de gebruikers toepasselijke reglementen van CIBV door:
1. het - ook na sommatie - in gebreke blijven van een gebruiker om binnen veertien dagen
de in artikel 2 f vermelde vergoeding aan CIBV te voldoen;
2. de ontzegging door CIBV van de bevoegdheid tot gebruik;
3. verval van de registratie in het algemeen.
b. De gebruiker, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op
vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij materiaal voorzien van het deelbeeldmerk, niet
meer mag gebruiken.
Artikel 6
a. Gebruikers van het deelbeeldmerk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra het
deelbeeldmerk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.
b. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de gebruikers onderworpen aan de
maatregelen en sancties als vermeld in artikel 3 ter zake van overtredingen, die hebben
plaatsgevonden ten tijde dat het deelbeeldmerk nog niet vervallen, nietig verklaard of
doorgehaald was.
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Artikel 7
a. Klachten met betrekking tot de aanmelding, uitvoering en afhandeling van aanvragen voor het
gebruik van het deelbeeldmerk worden conform de klachtenprocedure P001 van CIBV (zie
cibv.nl) door CIBV afgehandeld.
b. De kandidaat die het niet eens is met de beslissing van CIBV aangaande de aanvraag voor het
gebruik van het deelbeeldmerk kan hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij CIBV.
Het verzoek dient te worden gedaan binnen één maand na bekendmaking van de beslissing. De
aanvrager moet in zijn bezwaarschrift motiveren waarom hij bezwaar maakt tegen de beslissing.
De kosten van het indienen van bezwaar bedragen 40% van de kosten voor opname in het CIBV
register en recht tot gebruik van het deelbeeldmerk. Dit bedrag dient binnen tien dagen na
verzending van de factuur door CIBV te zijn ontvangen. De behandeling van het bezwaarschrift
vindt pas plaats ná ontvangst van de betaling. Binnen vier weken na ontvangst van de betaling
wordt het resultaat van de behandeling van het bezwaarschrift meegedeeld. Indien de aanvrager
na behandeling van het bezwaarschrift toch het recht voor het gebruik van het deelbeeldmerk
wordt toegekend, worden de kosten van het indienen van bezwaar gerestitueerd.
c. Tegen een afhandeling van een klacht of een bezwaar kan beroep worden aangetekend conform
de Beroepsprocedure PI 002 (zie cibv.nl).
Artikel 8
a. Dit reglement gaat in op 01 februari 2016.
b. Dit reglement kan door het bestuur van CIBV worden gewijzigd.
c. Op dit document is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
d. In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist het bestuur van CIBV.
Vastgesteld door het bestuur van CIBV op 01 februari 2016.
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