
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procedure voor het 

toepassen van logo’s 

 

Certificeren zoals het hoort! 
 

Logo procedure 095 

Versie 02.2 19-10-2020 



1 
 

Inhoud 
 

1. Werkwijze ............................................................................................................................................ 2 

1.1 Recht tot voeren van logo’s..................................................................................................... 2 

1.2 Procedure ................................................................................................................................ 2 

1.3 Sancties .................................................................................................................................... 2 

1.4 Regels ...................................................................................................................................... 2 

1.5 Eisen aan logo’s ....................................................................................................................... 3 

1.5.1    Algemene eisen ................................................................................................................... 3 

1.5.2    Eisen per schema ................................................................................................................. 3 

1.6 Lay-out van logo’s .................................................................................................................... 3 

1.6.1    VCA ...................................................................................................................................... 3 

1.6.2    VCU ...................................................................................................................................... 4 

1.6.3    ISO 9001 ............................................................................................................................... 5 

1.6.4   ISO 14001 .............................................................................................................................. 6 

1.6.5   ISO 45001 .............................................................................................................................. 7 

1.6.6   ISO 27001 .............................................................................................................................. 7 

1.6.7   Personeelsteller .................................................................................................................... 8 

1.6.8   Werkplekbeveiliging ............................................................................................................. 8 

1.6.9   Safety Culture Ladder ........................................................................................................... 8 

1.6.10    de MVO-Wijzer ................................................................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

1. Werkwijze 
 
1.1 Recht tot voeren van logo’s 
Een organisatie die in het bezit is van een geldig certificaat heeft het recht om logo’s te voeren. Dit 
recht is onderhevig aan de regels van deze procedure.  
 
Indien een organisatie niet in het bezit is van een geldig certificaat, dan heeft deze organisatie geen 
recht op het voeren van logo’s als bedoeld in deze procedure.  
 
Een organisatie, waarvan het certificaat is ingetrokken of nietig verklaard, dient direct in het voeren 
van logo’s, als in deze procedure bedoeld, te staken.  
 
Een organisatie, waarvan het certificaat is geschorst heeft het recht om de logo’s als bedoeld in deze 
procedure, te voeren. Deze organisatie mag echter tijdens de periode van schorsing niet actief, 
mondeling of schriftelijk, de status van gecertificeerd zijn bekend maken, naast de uitingen als 
bedoeld in deze procedure. 
 
1.2 Procedure 
NCI stuurt met het uitgeven van het certificaat, ofwel op verzoek van een gecertificeerd bedrijf door 
NCI, de bijbehorende logo’s toe. Daarbij wordt deze procedure toegezonden.  
 
De organisatie stelt vast hoe zij, in overeenstemming met het bepaalde in deze procedure, de logo’s 
wil toepassen. Tijdens iedere audit wordt het toepassen van logo’s door het auditteam getoetst aan 
deze procedure. NCI kan op basis van externe klachten onderzoek doen naar het toepassen van de 
logo’s. 
 
1.3 Sancties 
Indien NCI vaststelt dat toepassingen worden gehanteerd die niet in overeenstemming zijn met deze 
procedure, dan maakt zij hiervan schriftelijk melding aan de gecertificeerde. De gecertificeerde is in 
dat geval gehouden om met onmiddellijke ingang deze toepassingen te staken. Indien dat na een 
periode van een maand na ontvangst van het bericht niet het geval is, volgt schorsing van het 
certificaat. Deze schorsing heeft een maximale termijn van 1 maand, daarna volgt intrekken van het 
certificaat. 
 
1.4 Regels 
Logo’s mogen uitsluitend worden toegepast volgens de lay-out als vastgelegd in de bijlage bij deze 
procedure.  
 
Toepassing is uitsluitend toegestaan op (brief)papier en website, in brochures en advertenties, op 
voertuigen en op gebouwen. Alleen indien en voor zover niet de indruk wordt gewekt dat het logo 
een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor is afgegeven.  
 
Logo’s mogen niet worden gebruikt op een product, op een voor de consument zichtbare 
productverpakking of in de begeleidende informatie op enige andere wijze die kan worden 
geïnterpreteerd als aanduiding van conformiteit van het product.  
 
Toepassing is niet toegestaan op producten en diensten die voortkomen uit het proces dat is 
beschreven als de activiteiten c.q. het werkgebied van de gecertificeerde organisatie. Een logo mag 
niet aangebracht worden op laboratoriumproeven-, kalibratie- of inspectierapporten, voor zover 
deze rapporten beschouwd kunnen worden als producten in deze context.  
Logo’s mogen niet worden misbruikt, dan wel mag toepassing niet misleidend zijn, e.e.a. volgens 
beoordeling van NCI. 
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1.5 Eisen aan logo’s  
 
1.5.1    Algemene eisen 

o Het logo mag worden weergegeven in zwart/wit of in de kleuren voorgeschreven in lay-out 
(zie paragraaf 2.6. 

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 Wanneer er 2 logo’s naast elkaar worden gebruikt, dan dienen deze van dezelfde grootte te 
zijn. 

 

1.5.2    Eisen per schema 

De volgende eisen zijn vastgesteld per schema: 
 

Eis VCA VCU ISO 

9001 

ISO 

14001 

ISO 

45001 

ISO 

27001 

Safety 

Culture 

Ladder 

PS/ 

WPB 

MVO 

Logo NCI i.c.m. norm x x x x x x x x x 

Logo NCI i.c.m. norm 

tezamen met RvA logo 

x x x x x x    

Logo NCI i.c.m. norm 

tezamen met norm logo 

x x  x x  x  x 

Norm logo zonder NCI 

logo 

x x       x 

 

1.6 Lay-out van logo’s  
De lay-out van de logo’s zijn hieronder gespecificeerd (Logo NCI met norm, Logo NCI met norm en 
Rva logo, Logo NCI met logo schema): 
 

1.6.1    VCA 

               

     KLEUR:   ORANJEROOD PMS 158                                             ZWART WIT 
                     EN BLAUW PMS 294 
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Per 2018 Heeft de SSVV een nieuw logo uitgegeven. De overgangstermijn is vastgesteld op 10 jaar. U 
kunt tot 2028 ervoor kiezen om nog het oude logo te voeren: 
 

                    

 

1.6.2    VCU 

                                                                                           

KLEUR:             ORANJEROOD PMS 158 
                           EN BLAUW PMS 294                                              ZWART WIT 
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Per 2018 Heeft de SSVV een nieuw logo uitgegeven. De overgangstermijn is vastgesteld op 10 jaar. U 
kunt tot 2028 ervoor kiezen om nog het oude logo te voeren: 
 

 

1.6.3    ISO 9001 

                                                                                               

                    KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                                      EN BLAUW PMS 294                             ZWART WIT 
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1.6.4   ISO 14001 

                                                                        

 
  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 
 

                               

 

   

 
Kleur SCCM:      Donkerblauw PMS 540C     

En Olijfgroen PMS 398C 
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1.6.5   ISO 45001 

 

                                                                

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT  

                                       

 

    Kleur SCCM:      Donkerblauw PMS 540C     
 En Olijfgroen PMS 398C 

 

1.6.6   ISO 27001 

 

      

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 
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1.6.7   Personeelsteller 

 

                                                          

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT  

 

1.6.8   Werkplekbeveiliging 

 

                                                          
 

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 

 

1.6.9   Safety Culture Ladder 

 

                               

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 
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KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 

 

 

      

KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 
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KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 

 

 

1.6.10    de MVO-Wijzer 

 

      

  KLEUR:     ORANJEROOD PMS 158 
                     EN BLAUW PMS 294                                   ZWART WIT 

 

 
 

 

KLEUR:     GRIJS PMS 5415 
                  LICHTBLAUW PMS 2905 
      EN GROEN PMS 368 


