SKG-BEELDMERKGEBRUIK
MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE
versie 05

ALGEMEEN
Deze instructie is bedoeld voor certificaathouders van SKG om aan te geven hoe zij om moeten gaan met
het gebruik van logo’s indien er een overeenkomst bestaat met SKG voor managementsysteemcertificatie.
Het bedrijf heeft met SKG een overeenkomst voor managementsysteemcertificatie. Bij het gebruik van het
SKG-beeldmerk dient dan ook altijd zichtbaar te zijn wat voor type overeenkomst of certificatie het betreft.
Hiermee wordt voorkomen dat er voor de buitenwereld onduidelijkheid is met betrekking tot de certificatie
van het bedrijf.
Om onduidelijkheid te voorkomen zijn ISO 9001-, VCA-, ISO 14001- en OHSAS 18001-logo’s ontwikkeld
waarin het SKG-beeldmerk verwerkt is. Deze logo’s mogen gebruikt worden op bijvoorbeeld briefpapier en
eigen servicewagens, maar mogen nooit op producten worden toegepast. Deze logo’s moeten altijd in
combinatie met uw eigen beeldmerk gebruikt worden en mogen niet overheersen ten opzichte van uw
eigen logo.
In onderstaande afbeeldingen zijn voor ISO 9001-, VCA-, ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatie de SKGspecifieke logo’s weergegeven.
Kwaliteitssysteemcertificatie:
ISO 9001
Logo in kleur

Logo in grijswaarden

Veiligheidssysteemcertificatie:
VCA (* of **)
Logo in kleur

Logo in grijswaarden

Maximale hoogte op documenten = 24 mm

Milieumanagementsysteemcertificatie:
ISO 14001
Logo in kleur

Logo in grijswaarden

Arbomanagementsysteemcertificatie:
OHSAS 18001
Logo in kleur

Logo in grijswaarden

Maximale hoogte op documenten = 24 mm
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Daarnaast is het toegestaan om naast het SKG-specifieke ISO 9001- of VCA-logo het accreditatiemerk van
de Raad voor Accreditatie (RvA) op uw briefpapier te gebruiken. Het RvA-accreditatiemerk moet altijd samen
met het SKG-specifieke ISO 9001- of VCA-logo worden toegepast. Daartoe moeten beide logo’s omkaderd
zijn. Daarnaast moet in het RvA-accreditatiemerk de tekst “MGMT.SYS. RvA C079” op de aangegeven wijze
opgenomen zijn. Het is niet toegestaan om op (de verpakking van) producten het RvA-accreditatiemerk te
voeren. Afhankelijk van het type systeemcertificatie (ISO 9001of VCA) bestaan er de volgende
mogelijkheden.
Kwaliteitssysteemcertificatie: ISO 9001
Logo’s in kleur

Logo’s in grijswaarden

Maximale hoogte op documenten = 24 mm

Veiligheidssysteem certificatie: VCA (* of **)
Logo’s in kleur

Logo’s in grijswaarden

Maximale hoogte op documenten = 24 mm

SLOTBEPALINGEN
Ieder onrechtmatig gebruik van merken van SKG of RvA is niet toegestaan. Dat wil zeggen, dat deze merken
niet gevoerd mogen worden, als er geen sprake is van een overeenkomst met SKG. Zodra een
overeenkomst wordt stopgezet of, om welke reden dan ook, zijn geldigheid verliest dient enig gebruik van de
merken door de (ex)houder van de overeenkomst direct gestaakt te worden. Op overtreding staat een
beboeting van maximaal € 20.000,- per geval en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.
Door het voeren van de SKG-merken op andere uitingen of in reclameboodschappen mag niet de indruk
worden gewekt dat sprake zou kunnen zijn van door SKG gecontroleerde kwaliteit, als dat niet het geval is.
Misbruik van de SKG-merken kan leiden tot opschorten of intrekken van de kwaliteitsverklaring.
Zonder schriftelijke toestemming van SKG is het niet toegestaan SKG-merken te gebruiken anders dan in
deze instructie staat beschreven.
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