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  1. Werkwijze 
1.1 Logo’s; wanneer wel, wanneer niet 

Heeft uw organisatie een geldig certificaat? Gefeliciteerd! U mag dan de daarbij behorende logo’s 

gebruiken. Uiteraard geldt daarbij wel een aantal regels zoals genoemd in deze procedure. 

Wanneer een certificaat is ingetrokken of nietig verklaard, dan mogen de logo’s niet langer gebruikt 

worden. Is uw certificaat geschorst? Dan mag u nog wel de logo’s gebruiken, mits u niet actief 

mondeling of schriftelijk bekend maakt gecertificeerd te zijn naast de uitingen zoals in deze procedure. 

Dat mag natuurlijk weer wel wanneer de schorsing is opgeheven. 

1.2 Procedure 

Wanneer wij uw certificaat opsturen sturen we de logo’s bijbehorend bij uw certificering en deze 

procedure meteen mee. Ook kunt u de logo’s apart opvragen.  

U bepaalt hoe u de logo’s wilt toepassen met inachtneming van de regels vastgelegd in deze 

procedure. Tijdens iedere audit wordt het toepassen van logo’s door het auditteam getoetst. NCI 

Certificering kan op basis van externe klachten onderzoek doen naar het toepassen van de logo’s. 

1.3 Consequenties 

Indien NCI Certificering vaststelt dat toepassingen worden gehanteerd die niet in overeenstemming 

zijn met deze procedure, dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Logisch vervolg is dat u 

per direct de logovoering staakt. Wanneer wij een maand na het versturen van het bericht 

concluderen dat niet aan de regels wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt uw certificaat te schorsen. 

Deze schorsing heeft een maximale termijn van één maand, daarna volgt intrekking van het certificaat. 

1.4 Regels 

Wij houden van creativiteit, maar de logo’s blijven zoals ze zijn en mogen enkel gebruikt worden zoals 

vastgelegd in deze procedure. 

Het liefst laat u natuurlijk heel de wereld weten dat u gecertificeerd bent. Helaas mag u niet zomaar 

overal het logo op gebruiken. Het gebruik van het logo is  toegestaan zolang niet de indruk wordt 

gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het certificaat voor afgegeven is. Dat betekent 

dus dat logo’s niet gebruikt mogen worden op een product, een voor de consument zichtbare 

productverpakking of in de begeleidende informatie bij een product.  

Ook producten en diensten die voortkomen uit het proces zoals beschreven als de activiteiten c.q. het 

werkgebied van de gecertificeerde organisatie moeten vrij blijven van logo’s. Een voorbeeld: u bent 

als bouwbedrijf gecertificeerd, maar dat betekent niet dat het logo op de graafmachine of 

boormachine aangebracht mag worden. Die producten zijn namelijk niet gecertificeerd. Een logo mag 

daarnaast ook 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 Certificering. 
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1.5 Eisen aan logo’s 

1.5.1 Algemene eisen 

• Het logo mag worden weergegeven in zwart/wit of in kleuren voorgeschreven in de lay-out. 

• Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind zolang de verhoudingen gelijk blijven.  

• De afmetingen 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. 

• Wanneer er twee logo's naast elkaar worden gebruikt, dienen ze 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 
27001 

ISO 
45001 

SCL WPB & 
PS  

MVO CO2 

Logo 
NCI 

i.c.m. 
norm           

Logo 
NCI 

i.c.m. 
norm 
& RvA 
logo 

      

   

 

Logo 
NCI 

i.c.m. 
norm 

& 
norm 
logo 

  

 

 

 

  

 

  

Norm 
logo 

zonder 
NCI 
logo 

  

      

 

 

 

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 
Blauw PMS 294 

  

 

Zwart wit 
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In 2018 heeft de SSVV een nieuw logo geïntroduceerd. De overgangstermijn is tien jaar. Tot 2028 kunt 

u dus ook nog het oude logo gebruiken. 
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1.6.2 VCU 

            

             

  

  

    

1.6.3 ISO 9001 

            

                 

  

 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 
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1.6.4 ISO 14001 

             

                     

   

  

     

 

1.6.5 ISO 27001 

            

     

  

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

Kleur SCCM:  Donkerblauw PMS 540C 
  Olijfgroen PMS 398C 
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1.6.6 ISO 45001 

              

      

  

  

 

1.6.7 Werkplekbeveiliging & Personeelsteller 

            

      

            

      

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur SCCM:  Donkerblauw PMS 540C 
  Olijfgroen PMS 398C 
 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 
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1.6.8 Safety Culture Ladder 

             

       

            

      

 

 

 

 

            

                  

            

                 
 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

Er is een algemeen SCL Original logo. Ook zijn er logo's per trede beschikbaar. Hierboven 

een voorbeeld van een SCL Original trede 3 logo. 

Er is een algemeen SCL Logo. Ook zijn er logo’s per trede beschikbaar. Hierboven 

een voorbeeld van een SCL trede 3 logo. 
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 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

Er is een algemeen SCL Light logo. Ook zijn er logo’s per trede beschikbaar. 

Hierboven een voorbeeld van een SCL Light trede 3 logo. 
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1.6.9 MVO-wijzer 

            

                      

  

                                     

 

 

1.6.10 CO2-Prestatieladder 

            

                 

 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

 Kleur:  Oranjerood PMS 158 
 Blauw PMS 294  Zwart wit 

Kleur:  Grijs PMS 5415 
 Lichtblauw PMS 2905 
 Groen PMS 368 
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