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Deze publicatie bevat de regels voor het gebruik van CIBV certificatiemerken. 
 

− Het gebruik van de certificatiemerken is enkel toegestaan voor gecertificeerde producten en 
diensten beschreven in de certificatieschema’s die genoemd zijn op https://cibv.nl/certificeringen/. 

− Producten en diensten die niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst met CIBV mogen niet 
worden voorzien van een certificatiemerk. 

− Na beëindiging van de overeenkomst met CIBV, mag geen gebruik worden gemaakt van de 
certificatiemerken.  

− Het CIBV certificatiemerk is in beheer van CIBV. 
Opmerking: De certificatiemerken zoals vermeld in de CCV certificatieschema’s zijn eigendom van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hiervoor gelden de voorwaarden van het 
CCV. 

− Misbruik van de certificatiemerken zal worden onderzocht en kan leiden tot sancties. 

− Het certificatiemerk van CIBV moet grijs zijn. Er mag onder bepaalde omstandigheden en na 
toestemming van CIBV een andere kleur worden toegepast. 

− Het certificatiemerk van CIBV mag worden toegepast op brochures en ander materiaal dat direct 
gerelateerd is aan de producten of diensten die op het certificaat zijn vermeld. Het certificatiemerk 
kan worden gebruikt op briefpapier, website en voertuigen zolang het niet de certificatie impliceert 
van producten, personeel of diensten die niet door CIBV zijn gecertificeerd.  

− Onder het CIBV certificatiemerk moet het 4 of 6-cijferige klantnummer (zonder “CIBV-“) zoals op de 
website cibv.nl/erkende-bedrijven bij het betreffende bedrijf is vermeld. Voor bestaande 
certificeringen van bedrijven is er een overgangsperiode van drie jaar voor de vermelding van de 
deelgebieden onder het merk die tot nu toe van toepassing was. 

 

Het certificatiemerk van CIBV bestaat uit het logo, met daaronder het klantnummer. Via het 
klantnummer kan een geïnteresseerde de scope van certificering achterhalen. Er zijn twee opties 
mogelijk: 
 

Optie 1: (meer geschikt voor lagere resoluties zoals 
websites, printers e.d.) 

Optie 2: (meer geschikt voor hoge resoluties zoals 
stickers, drukwerk e.d.) 

Bestaande uit:  
het logo 

de tekst “CIBV Gecertificeerd” 
[4 of 6-cijferig klantnummer] 

Bestaande uit:  
het logo 

[4 of 6-cijferig klantnummer] 

Voorbeeld optie 1: 
 

 
CIBV Gecertificeerd 

0xxx / 0xxx-xx 

 

Voorbeeld optie 2: 
 

 

0xxx / 0xxx-xx 

 

 

https://cibv.nl/erkende-bedrijven

