
 

vzw Contractor Safety Management asbl Maatschappelijke zetel - Siège social • Kanunnik De Deckerstraat 20 A, 2800 MECHELEN 
Correspondentieadres - Adresse de correspondance • rue Ravensteinstraat 4, 1000 BRUSSEL/BRUXELLES 1 / 12 BTW-nummer - 
Numéro TVA • BE 0889 763 875 

 
02-04-2018 

 
INFODOCUMENT Nieuwe VCA 2017/6.0 
 

De nieuwe VCA versie 2017/6.0 is op 2 april 2018 in voege getreden. VCA 2017/6.0 stelt 

veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag 

en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema 

voor Nederland en België, zonder eigen accenten. 

 

 
 

Bestellen VCA 2017/6.0 

 

De nieuwe VCA is ook beschikbaar in onze webwinkel. 

Je kan hem hier bestellen. 

 

 
 

Van oud naar nieuw 

 

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Er geldt wel een overgangsregeling. Die 

houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 

overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-

diploma krijgen er dus niet mee te maken. 

https://www.besacc-vca.be/?q=nl/content/publicaties-en-handboeken


 

vzw Contractor Safety Management asbl Maatschappelijke zetel - Siège social • Kanunnik De Deckerstraat 20 A, 2800 MECHELEN 
Correspondentieadres - Adresse de correspondance • rue Ravensteinstraat 4, 1000 BRUSSEL/BRUXELLES 1 / 12 BTW-nummer - 
Numéro TVA • BE 0889 763 875 

 

Wat wordt er anders? 

 

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen: 

 

1. Terug naar de basis 

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, 

hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer 

gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu. 

 

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk 

We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis 

van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu 

beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op 

de werkplek. 

 

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk 

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, 

hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is 

bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die 

ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de 

gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen 

door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven. 

 

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten 

We hebben de positie van de zzp’er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op 

te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan 

het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA 

Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is. 

 

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid 

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen 

leggen geen eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere 

landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies 

moeten regelen. 

 

Documenten behorend bij de nieuwe VCA 2017/6.0 

 

De documenten bij de nieuwe VCA kan je vinden via deze link op onze website: 

https://www.besacc-vca.be/?q=nl/node/46706 

 

 Overgangsregeling VCA 2008/5.1 - 2017/6.0 

 Eisen onderbouwing cursieve doelstellingen en minimumeisen 

 Acceptatieprocedures afwijkende opleidingen en diploma's 

 Geaccepteerde opleidingen en diploma's 

 Eisen aan de VCA-auditrapportage 

 Overzicht verwijsdocumenten 

https://www.besacc-vca.be/?q=nl/node/46706
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Link met ISO/IEC 17021-1 

 

Naast de nieuwe norm is er nu ook een Specifiek Accreditatie- Protocol voor certificatie van 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) en Veiligheid en Gezondheid 

Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Een en ander heeft te maken met een nieuw verplicht 

document (mandatory document) van de IAF: MD22; Application of ISO/IEC 17021-1 for the 

Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS). 

 

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, zoals gesteld in IAF MD22 

worden van toepassing geacht op het VCA 2017/6.0 schema, met uitzondering van de 

vastgestelde minimale tijdsbestedingstabellen behorend bij het VCA 2017/6.0-schema. De 

additionele factoren uit IAF MD22 art. B.8.1i en de overige eisen uit IAF MD22 Appendix B zijn 

toepasbaar. Met name zal IAF MD22 vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn op het VCA 2017/6.0 

schema. Dit zal worden opgenomen in de VCA-besluitenlijst. Tijdens de eerstvolgende beoordeling 

door de accreditatie-instantie na 1 januari 2019 zal een beoordeling tegen IAF MD22 plaatsvinden en 

zal de scope voor accreditatie worden omgezet. 

 

In elk geval moeten de CI’s het proces voor uitbreiding van accreditatie volgen. Tijdens de 

aanvraag dient tevens een transitieplan naar VCA 2017/6.0 te worden verstrekt. De aanvragen 

en beoordelingen kunnen worden gestart vanaf de publicatiedatum van het VCA 2017/6.0 

schema.  

 

Auditrapporten 

 

De nieuwe auditrapporten kan u hier downloaden. 

 

Nieuwe logo's VCA, VCO en VCU 

 

VCA, VCO en VCU hebben nieuwe logo's gekregen. De nieuwe logo's vervangen de oude logo's, 

die nu ruim 20 jaar in gebruik zijn. 

 

De oude logo's worden de komende tijd uitgefaseerd. Deze worden nu nog gebruikt op 

bijvoorbeeld VCA-diploma's en -certificaten en bedrijfsmiddelen van gecertificeerde bedrijven, 

zoals websites en bedrijfsauto's. Gebruikers moeten de oude logo's vervangen door de nieuwe 

logo's. We raden aan dit te doen op het moment dat een bedrijfsmiddel aan vervanging toe is, om 

onnodige kosten te voorkomen. De oude logo's blijven geldig tot 2028, maar het gebruik hiervan 

wordt niet langer ondersteund. 

 

Waarom nieuwe logo's? 

 

Aanleiding voor de nieuwe logo's is de nieuwe huisstijl van de Stichting Samenwerken voor 

Veiligheid (SSVV), de eigenaar van het VCA-systeem. Door één stijl te gebruiken voor de SSVV 

en VCA/VCO/VCU, wordt duidelijk dat eigenaar en systeem bij elkaar horen. De V (het 'vinkje') 

uit het nieuwe SSVV-logo komt achter de afkortingen van de drie checklists te staan. Zo laten we 

zien dat VCA, VCO en VCU 'powered by SSVV' zijn.  

https://www.besacc-vca.be/?q=nl/node/46712
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Wie mogen de nieuwe logo's gebruiken en voor welk doel? 

 

De merken VCA, VCO en VCU en de bijbehorende logo's zijn geregistreerd bij het Benelux-

Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit betekent dat niet iedereen de logo's zomaar 

mag gebruiken. De volgende regels gelden: 

 Gecertificeerde bedrijven mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om 

(potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij VCA-, VCO- of VCU-

gecertificeerd zijn. 

 Erkende opleiders mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om 

(potentiële) cursisten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende opleidingen 

aanbieden. Zij moeten het logo gebruiken op de diploma's en getuigschriften die zij 

uitreiken. 

 Erkende examencentra mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om 

(potentiële) kandidaten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende examens 

aanbieden. Zij moeten het logo gebruiken op de diploma's die zij uitreiken. 

 Erkende certificatie-instellingen mogen het logo gebruiken voor promotionele 

doeleinden, om (potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij door de SSVV 

erkende certificering aanbieden. Zij moeten het logo ook gebruiken op de certificaten die 

zij uitreiken. 

 Internationale zusterorganisaties waarmee de SSVV een 

samenwerkingsovereenkomst heeft en die het VCA-schema 1-op-1 gebruiken, moeten 

het logo gebruiken. Internationale zusterorganisaties waarvoor dit niet het geval is, 

mogen het logo niet gebruiken. 

 Anderen mogen het logo alleen voor niet-commerciële doelen gebruiken. Uitzonderingen 

hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de SSVV. 

 

Hoe moeten de nieuwe logo's worden gebruikt? 

 

De logo's mogen - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen). 

Voor gebruik op donkere ondergronden is van ieder logo een diapositieve variant beschikbaar. 

Op deze manier willen we een wildgroei aan allerlei logovarianten - zoals bij de oude logo's het 

geval was - voorkomen. 

 

Waar kan ik de nieuwe logo's vinden? 

 

De nieuwe logo’s zijn hier te vinden. Per checklist (VCA, VCO, VCU) is een gratis logoset 

beschikbaar, met daarin het logo in de volgende bestandsformaten: 

.AI (Adobe Illustrator). 

.EPS (Encapsulated PostScript). 

.PNG (Portable Network Graphics). 

 

Meer informatie 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VCA-beheersorganisatie voor België, de 

vzw Contractor Safety Management via contact@besacc-vca.be. 

www.besacc-vca.be 

https://vca.nl/producten/diensten/vca/gebruik-van-het-logo
mailto:contact@besacc-vca.be
http://www.besacc-vca.be/

