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REGLEMENT 

OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET BEELDMERK VOOR BEDRIJVEN DIE OP GROND VAN HET 
WETTELIJK STELSEL ‘CERTIFICERING VAN WERKZAAMHEDEN AAN GASVERBRANDINGSINSTALLATIES’ 
ZIJN GECERTIFICEERD OM WERKZAAMHEDEN AAN GASVERBRANDINGSINSTALLATIES UIT TE VOEREN 

 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

De Staat der Nederlanden (Ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), verder te 
noemen: de Staat: de houder van het bij ministeriele regeling 1 vastgestelde beeldmerk voor bedrijven die 
op grond van het wettelijk stelsel ‘certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’2 zijn 
gecertificeerd om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren. De Staat zal geen 
activiteiten uitoefenen waarbij diensten worden geleverd waarop het beeldmerk  betrekking heeft. 

Merk: het beeldmerk van de Staat zoals hieronder afgebeeld, geregistreerd in de Benelux in relatie tot het 
op grond van het wettelijk stelsel ‘certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ 
uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. 

 

Deelnemer: elke installateur die op grond van het wettelijk stelsel ‘certificering werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties’ gecertificeerd is om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te 
voeren.   

Deelnemersvoorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in het wettelijk stelsel in verband met de 
certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties zoals uitgewerkt in het Bouwbesluit 
2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.    

 
1 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van tot wijziging van de Regeling 
Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan 
gasverbrandingsinstallaties. 
2 Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van 
certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2019, 383). 
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Artikel 2 

Het in dit reglement bedoelde Merk is bestemd om aan te geven dat de gebruiker van het Merk een 
Deelnemer is. 

Artikel 3 

Het Merk dient omwille van de herkenbaarheid van bedrijven gevoerd te worden op alle uitingen die 
betrekking hebben op de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties waarop het wettelijk stelsel 
van toepassing is en bij het zich legitimeren bij klanten. Elke Deelnemer dient het Merk in ieder geval te 
gebruiken op de homepagina van zijn website, offertes, de bedrijfswagen en andere vormen waarmee 
het bedrijf zich in het kader van dit wettelijk stelsel als gecertificeerd bedrijf legitimeert. Bovendien heeft 
elke Deelnemer het recht het Merk te gebruiken op alle labels en in advertenties waar het Merk wordt 
genoemd. Ook is het de Deelnemer toegestaan het Merk te gebruiken, voor zowel commerciële 
(promotiemateriaal als folders, brochures, website et cetera) als niet-commerciële (briefpapier, interne 
documentatie, et cetera) doeleinden. De genoemde voorbeelden zijn niet-limitatief. 

Artikel 4 

Een Deelnemer zal het Merk niet anders toepassen dan op de wijze als vastgesteld en omschreven in de 
Deelnemersvoorwaarden. 

Artikel 5 

Een Deelnemer die het Merk gebruikt dient gecertificeerd te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden 
aan gasverbrandingsinstallaties zoals uitgewerkt in het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.    

Artikel 6 

Om te controleren of een Deelnemer zich aan de regels van het deelnemerschap houdt, voert de 
certificerende instelling waarbij het bedrijf is gecertificeerd bedrijfscontroles uit.  

Artikel 7 

Bij het niet nakomen van de Deelnemersvoorwaarden heeft  de certificerende instelling waarbij het bedrijf 
is gecertificeerd het recht de Deelnemer een sanctie op te leggen. Deze sanctie kan bestaan uit een 
waarschuwing, het schorsen of intrekken van het certificaat van de deelnemer, dan wel enige andere 
sanctie die de certificerende instelling passend acht.  

Artikel 8 

De beëindiging van het deelnemerschap betekent dat de Deelnemer niet meer gerechtigd is om het Merk 
te gebruiken.  

 

Artikel 9 
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Het Merk is (intellectueel) eigendom van de Staat en mag niet worden gevoerd zonder dat Deelnemer 
door een in het kader van het wettelijk stelsel aangewezen certificerende instelling is gecertificeerd. De 
Deelnemer zal nimmer, hetzij jegens de Staat hetzij jegens derden, enig recht op het Merk geldend kunnen 
maken.  

Artikel 10 

De Staat kan, als merkhouder, optreden tegen misbruik van het Merk, bijvoorbeeld wanneer een niet 
gecertificeerd bedrijf het Merk voert. 

Artikel 11 

De Staat is bevoegd dit reglement aan te passen, met inachtneming van een passende overgangstermijn 
indien de wijziging dit noodzakelijk maakt. 

 


