
 

 

 1/4 

 

   

   

  VCA 2017/6.0 

Datum Kenmerk  30 april 2021 210416-096-NLBE-X 
   
Onderwerp Hoort bij  

Besluitenlijst VCA 2017/6.0 Hoofdstuk 2.3  

    

 

Nr Datum Onderwerp Besluit 

9 23-04-2021 Gegevens van 

vestigingen en 

juridische entiteiten op 

het certificaat 

Op het certificaat staan de gegevens van de 

geëvalueerde organisatie die via audits zijn verkregen. 

Bij steekproefsgewijze evaluatie van vestigingen en 

entiteiten volgens IAF MD1 wordt één certificaat 

uitgereikt met vermelding en omschrijving van de 

scope.  

 

Alle vestigingen en entiteiten die binnen deze scope 

vallen, mogen op het certificaat worden vermeld. Het is 

dan niet toegestaan een certificaat per vestiging of 

entiteit uit te reiken.  

 

Zie verder document 210208-018-NLBE-CI Toepassing 

normen en afspraken in VCA-certificatie. 

8 23-04-2021 Gegevens op het 

certificaat 

We herzien besluit nummer 4 van de vergadering van 8 

juni 2018.  

 

 

Dit is de gezamenlijke besluitenlijst van het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, voor 

Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD-VCA, voor België). Deze lijst bevat 

alleen besluiten over VCA 2017/6.0. Besluiten 1 tot en met 4 komen overeen met besluiten 13 tot en 

met 16 uit de vervallen besluitenlijst CCVD-VCA VCA 2008-5.1 en 2017-6.0 (kenmerk 18-008). 

 

Kijk op www.vca.nl voor de meest recente versie van dit document. 

http://www.vca.nl/
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Als een postbuslocatie noodzakelijk is om activiteiten 

te ontplooien in een land, dan moet deze op volgende 

manier op het certificaat worden vermeld: 

 

Nevenvestiging [X], 

Juridische entiteit ten behoeve van het aanbieden van 

activiteiten met de scope [scope] in [land]; 

Postadres [adres] 

Bezoekadres [bezoekadres hoofdvestiging] 

 

7 04-12-2020 Toepassing 

(inter)nationale 

normen en afspraken in 

relatie tot VCA 

VCA is een schema onder accreditatie. De nationale 

accreditatie-instanties werken volgens nationale en 

internationale normen en afspraken, zoals die van de 

European cooperation for Accreditation (EA) en het 

International Accreditation Forum (IAF). Deze normen 

en afspraken stellen eisen en randvoorwaarden aan de 

accreditatie en certificatie van VGM-beheersystemen 

zoals VCA.  

 

Voor het CCVD-VCA en UCvD-VCA is de inhoud van het 

VCA-schema en de gezamenlijke besluitenlijst het 

vertrekpunt. Tegelijkertijd moet wel duidelijk zijn welke 

aanvullende eisen en randvoorwaarden er gelden en 

hoe deze in de praktijk moeten worden toegepast. Dit 

leggen we vast in een specifiek document: 210208-018-

NLBE-CI Toepassing (inter)nationale normen en 

afspraken in relatie tot VCA. 

6 18-04-2019 Nieuwe 

harmonisatieprocedure 

VCA en VCU 

Op de centrale harmonisatiebijeenkomst van 18 april 

2019 is de nieuwe harmonisatieprocedure (kenmerk 

19-121-VCA) gepresenteerd en geaccepteerd. Alle 

certificatie-instellingen die certificeren volgens VCA en 

VCU moeten zich hieraan houden. 

5 16-11-2018 Gemeenschappelijke 

besluitenlijst 

Nederland-België over 

VCA 2017/6.0 

Het CCVD-VCA (16 november 2018) en UCvD-VCA (27 

maart 2019) erkennen document 18-219 als 

gemeenschappelijke besluitenlijst voor VCA 2017/6.0. 

4 08-06-2018 

(herzien op 

23-04-2021, 

zie besluit 

nummer 8) 

Gegevens op het 

certificaat 

Vestigingen die op het certificaat staan moeten worden 

bezocht. Als de onderneming op het certificaat een 

postbuslocatie wil, moet die als volgt worden 

weergegeven: 

 

Nevenvestiging [X], 
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Juridische entiteit ten behoeve van het aanbieden van 

activiteiten met de scope [scope] in [land]; 

Postadres [adres] 

Bezoekadres [bezoekadres hoofdvestiging] 

3 08-06-2018 Herroeping besluit 

nummer 3 van de 

vergadering van 28 mei 

2009 

Het besluit uit de vergadering van 28 mei 2009 om de 

definities van ‘Ongeval met aangepast werk’, ‘Ongeval 

met verzuim/werkverlet’ en ‘Ongeval zonder 

verzuim/werkverlet’ aan te passen, is abusievelijk niet 

overgenomen in de VCA 2017/6.0. Op 8 juni 2018 is 

besloten dit alsnog te doen. De juiste definities zijn: 

• Ongeval met aangepast werk: Een ongeval met 

letsel, niet leidend tot een werkdag of meer 

verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval 

niet inbegrepen, waarna getroffene tijdelijk 

aangepast werk verricht. 

• Ongeval met verzuim/werkverlet: Een ongeval 

met letsel, leidend tot een werkdag of meer 

verzuim/werkverlet, de dag van het ongeval 

niet inbegrepen. 

• Ongeval zonder verzuim/werkverlet: Een 

ongeval met letsel, niet leidend tot een 

werkdag of meer verzuim/werkverlet, de dag 

van het ongeval niet inbegrepen. 

2 13-03-2018 Toepassing IAF MD 22 Op 25 januari 2018 is de IAF MD 22 gepubliceerd. Deze 

is met onmiddellijke ingang van kracht op alle OH&S-

systemen en daarmee ook op VCA 2017/6.0. 

 

De eisen van IAF MD22 zijn toepasbaar op VCA 

2017/6.0, met uitzondering van de vastgestelde 

minimale tijdsbestedingstabellen uit bijlage D van VCA 

2017/6.0 (vergelijk IAF MD22 Appendix B). De 

additionele factoren uit IAF MD22 art. B.8.1i en de 

overige eisen uit IAF MD22 Appendix B zijn toepasbaar. 

Dit besluit is per 1 januari 2019 effectief van toepassing 

op VCA 2017/6.0. 

1 16-09-2016 Ontheffing 

opleidingseis auditoren 

Betreft VCA 2017/6.0, bijlage C, tabel opleidingseisen 

VCA-auditoren en -coördinatoren. De opleidingseis 

voor auditoren is veranderd. In VCA 2008/5.1 was de 

eis mbo-niveau of gelijkwaardig. In VCA 2017/6.0 is de 

opleidingseis hbo-niveau (bachelor niveau) of 

gelijkwaardig. 
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Besluit: Auditoren die op het moment van publicatie 

van VCA 2017/6.0 al gekwalificeerd zijn, hoeven niet te 

voldoen aan de nieuwe opleidingseis uit VCA 2017/6.0. 

Auditoren die na publicatie van VCA 2017/6.0 worden 

gekwalificeerd, moeten wel voldoen aan de nieuwe 

opleidingseis. 

 


