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0. Inleiding  

Dit SAP moet in combinatie met SAP-C000 worden gelezen; alleen aanvullende of afwijkende aspecten 

worden in dit SAP vermeld. Dit betekent dat paragraafnummers in dit SAP ontbreken als de informatie al in 

SAP-C000 staat. 

 

 

1. Relevante documenten  

1.3 Aanvullende documenten  

 IAF MD5; Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems  (zie 5.1); 

 IAF MD22; Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety 

Management Systems (OH&SMS) (zie 5.1). 

 

1.5 Documenten met betrekking tot de uit te voeren conformiteitsbeoordelingen  

Certificatie-instellingen (CI’s) certificeren tegen:  

SSVV VCA 2008/5.1, VGM Checklist Aannemers (VCA); 

SSVV VCA 2017/6.0, VGM Checklist Aannemers (VCA); 

SSVV VCU 2011/05, VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU). 

 

1.6 Specifieke wet- en regelgeving  

In tegenstelling tot het bestaande VCA-2008/5.1-schema refereert het VCA 2017/6.0-schema expliciet aan 

wettelijke en andere eisen. Zie onder andere VCA 2017/6.0 art. 7.2 en bijlage C (met verwijzing naar  

EN ISO 19011, Hoofdstuk 7). De CI zal voor het VCA 2017/6.0-schema moeten kunnen aantonen dat zij op 

deze punten competent is. Dit heeft gevolgen voor het management van de CI (bijvoorbeeld voor de 

functies: aanvraagbeoordeling, bepalen van de competentievereisten, de competente evaluator en voor de 

functie certificatiebeslisser) en vanzelfsprekend voor haar auditoren. Zie ook IAF MD22; Application of 

ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS), 

in het bijzonder bijlagen A en C.  

 

Bij bijwoningen/beoordelingen buiten Nederland zal de RvA een lokale deskundige, die bekend is met lokale 

VG(M)-kwesties (bijvoorbeeld arbo- en milieuwetgeving), in het beoordelingsteam opnemen. Als er meer 

bijwoningen worden uitgevoerd kan het zijn dat de RvA zich niet bij alle audits richt op het auditen van 

wettelijke vereisten, en geen lokale deskundige inzet. De RvA zal de CI vooraf informeren of er al dan niet 

een deskundige wordt ingezet. 

 

 

2. Scope van accreditatie  

Specifiek voor deze activiteit wordt de scope van accreditatie geformuleerd volgens bijlage 1.  

Deze bijlage is gebaseerd op IAF MD22, IAF MD17 en de NACE-code revisie 2-indeling, die gehanteerd 

wordt door de schemabeheerder SSVV voor de registratie van VCA- en VCU-certificaten in haar publiek 

toegankelijk Centraal Certificaten-Register (CCR).  
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Op basis van de eerste RvA-beoordeling na 1 januari 2019 zal de scope worden toegekend voor alle 

technische clusters en IAF-codes, waarvoor de CI kan aantonen de afgelopen twee jaar VCA- of VCU-

certificaten te hebben uitgegeven en geregistreerd in het CCR. Daarna wordt het beleid voor onderhoud van 

scopes, zoals gesteld in BR003 gevolgd.  

 

 

3. Accreditatiebeoordelingen  

3.1 Te verstrekken documenten  

Voor de RvA-beoordelingen moeten haar beoordelaars van relevante documenten worden voorzien, zoals 

gespecificeerd in de bijlage van RvA-BR005, de RvA-aanvraagformulieren F001a/F105/F006-2, en van de 

onderstaande documenten. 

 
Aan te leveren documenten  
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Bij een initiële aanvraag voor accreditatie of een aanvraag voor 
uitbreiding van de scope moet ten minste het volgende worden 
aangeleverd:  

 een analyse van klantproducten, -processen en -organisatie, 
waaronder van toepassing zijnde (land)specifieke VG(M) wet- en 
regelgeving voor elk van de technische gebieden waarvoor 
accreditatie wordt aangevraagd; 

 een definitie van de vereiste competenties met betrekking tot de 
geïdentificeerde VG(M)-aspecten;  

 vaststelling van aanvullende eisen of specifieke richtlijnen voor de 
technische gebieden;  

 (aanpassing van) de analyse van potentiële risico ’s ten aanzien 
van de onafhankelijkheid betreffende VCA/VCU-certificatie en 
goedkeuring van het mechanisme ter bewaking van de 
onpartijdigheid, nadat de samenstelling is aangepast (indien 
nodig), om de vertegenwoordiging van partijen betrokken bij 
VCA/VCU-certificatie te borgen;  

√ √ √ 
 

 een lijst van gekwalificeerde auditoren en experts per IAF-sector. √ √ √ √ 

 een overzicht van gecertificeerde klanten per IAF-sector (indien 
van toepassing).   

√ √ √ 

 

Bijwoningen 

In aanvulling op de documenten genoemd in de bijlage van RvA-BR005 moet de CI de RvA tenminste twee 

weken vóór de bijwoning de volgende documenten ter beschikking stellen:  

 VG(M)-handboek van de organisatie of een uitgebreide beschrijving van de gecertificeerde organisatie 

of te certificeren organisatie, met omschrijving van de activiteiten, structuur en top-level procedures, een 

organisatieschema en de (lijst met) vastgestelde VG(M)-risico's en wettelijke en andere eisen;  

 de registraties van de contractbeoordeling door de CI, met inbegrip van de onderbouwing van de 

audittijd, voor deze organisatie;  

 het auditplan en -programma.  
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3.2 Aard en inhoud van de beoordelingen  

 

3.2.1 Initiële beoordelingen en scope-uitbreidingen  

Voor de inhoud en omvang van de beoordeling geldt tenminste het volgende. 

Gedurende het kantooronderzoek worden steekproeven genomen uit de certificatiedossiers en de 

personeelsdossiers van de CI, binnen de aangevraagde scope van accreditatie. Bij deze steekproef zullen 

per IAF-sector tenminste één certificatiedossier en één competentiedossier volledig worden beoordeeld, 

tenzij meer dan tien IAF-sectoren zijn aangevraagd, in welk geval sectoren kunnen worden weggelaten. Dit 

laatste is ter beoordeling van de teamleider, waarbij de volgende richtlijnen moeten worden gehanteerd: 

 Alleen de minder complexe sectoren mogen achterwege worden gelaten (dus niet de zogenaamde 

kritieke codes, zie bijlage 1). 

 Er moeten dossiers worden beoordeeld uit alle aangevraagde clusters (de steekproef moet 

representatief zijn voor de aangevraagde scope). 

 Sectoren die al zijn betrokken bij het programma voor bijwoningen kunnen worden weggelaten. 

 Bij meer dan tien kritieke codes worden in totaal meer dan tien dossiers beoordeeld. 

Het bovenstaande is ook van toepassing op scope-uitbreidingen. 

 

De specifieke werkwijze voor het nemen van een steekproef van scopes is beschreven in paragraaf 4 van 

IAF MD17, welke in combinatie moet worden gelezen met bijlage 1 van dit SAP.  

Tot 1 januari 2019 zal, voor wat betreft de bijwoningen, tabel 3.2 uit de vorige versie van SAP-C007 (versie 3 

van 01-11-2011), opgenomen in bijlage 2, worden gevolgd. 

 

3.2.2 Controle- en herbeoordelingen  

De implementatie van het VCA-/VCU-certificatiesysteem zal bij iedere RvA-controlebeoordeling worden 

geverifieerd. De specifieke werkwijze voor het nemen van een steekproef van scopes is beschreven in 

paragraaf 4 van IAF MD17, welke in combinatie moet worden gelezen met bijlage 1 van dit SAP.  

Tot 1 januari 2019 zal, voor wat betreft de bijwoningen, tabel 3.2 uit de vorige versie van SAP-C007 (versie 3 

van 01-11-2011), opgenomen in bijlage 2 worden gevolgd. 

 

Vanaf 1 januari 2019 geldt, in verband met de van toepassing verklaring van IAF-MD22, het volgende: 

 Tijdens de vierjarige cyclus zullen dossiers (certificatiedossiers en competentiedossiers) uit alle clusters 

van IAF-sectoren (zie bijlage 1) waar de CI voor is geaccrediteerd worden geverifieerd. 

 De RvA hanteert bij de selectie van dossiers een op risico gebaseerde aanpak, waarbij rekening wordt 

gehouden met criteria zoals de VGM-risico's of de prestaties van bepaalde sectoren of bedrijven 

(bijvoorbeeld majeure-risico-industrieën (Seveso, BRZO)). 

 Voor elke accreditatiecyclus (controles en herbeoordeling) wordt het aantal bijwoningen vastgesteld op 

basis van de volgende regels: 

- VCA-/VCU-certificatie zal minimaal jaarlijks worden bijgewoond. De bijwoning van een VCA**- of 

VCA-P-audit staat hierbij gelijk aan twee bijwoningen van een VCA*-audit. Bovendien zal, indien 

mogelijk, een initiële (fase 1- en 2-)audit of een hercertificatie-audit worden bijgewoond. 

- De selectie van bij te wonen audits vindt plaats op basis van de indeling in technische clusters 

zoals volgens bijlage 1). Voor elk van deze clusters is een aantal kritieke codes aangewezen.  
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4. Specifieke aandachtspunten voor de RvA-beoordelingen  

Tijdens bijwoningen zullen de beoordelingsteams van de RvA speciaal aandacht besteden aan goede 

auditpraktijken, zoals het nemen van steekproeven en de toepassing van ‘audit trails’, met name als het gaat 

om het auditen van: 

 de registratie, evaluatie en beheersing van VG(M)-risico's;  

 de registratie en evaluatie van de doelstellingen en minimumeisen voor must- en aanvullende vragen;  

 de systemen waarmee de organisatie de naleving van de wet- en regelgeving verwezenlijkt. 

 

Tijdens de bijwoning van fase 1, zal speciaal aandacht worden besteed aan (ref. ISO/IEC 17021-1, par.  

9.3.1.2.2):  

 belangrijke elementen van het systeem (bijvoorbeeld bepalen van de VG(M)-risico's);  

 de scope van het systeem, volgens de eisen zoals gesteld in het VCA/VCU-schema.  

 

 

5. Andere informatie  

5.1 Algemeen  
 

Voor Nederland zijn richtlijnen van het Centrale College van Deskundigen VCA van de schemabeheerder 

SSVV, zoals besluitenlijsten en rapportageformats, te vinden op www.vca.nl.  

Voor CI’s die zijn geaccrediteerd op basis van het Nederlandse VCA/VCU-certificatieschema zijn de 

genoemde richtlijnen bindend. Op de genoemde website zijn ook de van toepassing zijnde 

overgangsregelingen te vinden. 

 

De RvA acht het certificeren op basis van de VCA-vereisten niet een vorm van het certificeren van een 

OH&S zoals bedoeld in ISO 45001. De teksten uit de door IAF gepubliceerde documenten voor cert ificatie 

van OH&S systemen zijn derhalve niet automatisch van toepassing. De schemabeheerder heeft echter 

besloten de eisen uit IAF MD22 wel van toepassing te verklaren voor VCA 2017/6.0, met uitzondering van de 

tijdsbestedingstabellen in Annex C van Appendix B. Voor de minimale tijdsbesteding gelden de eisen 

behorend bij het VCA 2017/6.0-schema. 
 

Het van toepassing verklaren van IAF MD22 betekent ook dat de scopedefinitie zoals beschreven in 

appendix D van IAF-MD22 als uitgangspunt wordt gebruikt voor de scopes van accreditatie voor VCA-/VCU-

certificatie. De RvA zal ook IAF-MD17 hanteren voor bijwoningen van audits VCA/VCU.  

 

RvA-expertisehouder 17021: de heer Corné Cox, corne.cox@rva.nl 

RvA-coördinator 17021: mevrouw Carmen Goetsch, carmen.goetsch@rva.nl 

RvA-expert: de heer Harold Böckting, harold.bockting@rva.nl  
  

http://www.vca.nl/
mailto:corne.cox@rva.nl
mailto:carmen.goetsch@rva.nl
mailto:harold.bockting@rva.nl
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5.2 Overgang naar VCA 2017/6.0  

 
VCA 2017/6.0 

Bij de overgang zal in alle gevallen het RvA-aanvraagproces voor uitbreiding van accreditatie worden 

gevolgd. Informatie over uitbreiding van accreditatie en de van toepassing zijnde aanvraagformulieren  

(RvA-F105 en F006-2) zijn beschikbaar via de website van de RvA. (www.rva.nl).  

Bij de aanvraag moet ook een transitieplan voor de overgang naar VCA 2017/6.0 worden aangeleverd, 

waaruit blijkt dat alle eisen effectief zijn geïmplementeerd, inclusief de onderwerpen, zoals hieronder 

genoemd bij “Tijdens de RvA-beoordeling…...”. 

 

Voor VCA-geaccrediteerde CI's die uitsluitend geaccrediteerde VCA 2008/5.1-certificaten hebben afgegeven 

voert de RvA een beoordeling uit van tenminste één beoordelaarsdag.  
 

Op basis van de ontvangen aanvraag zullen de exacte inhoud en reikwijdte van de RvA-beoordeling worden 

bepaald. Bijvoorbeeld: een uitgebreidere beoordeling, met mogelijke bijwoning(en), in het geval de CI nog 

geen geldige RvA-accreditatie voor VCA certificatie bezit. De RvA-beoordelingen voor de VCA 2017/6.0-

versie kunnen worden gestart vanaf de publicatiedatum van dit SAP. Opgemerkt wordt dat dit SAP geen 

bestaande RvA-voorwaarden of -regelgeving vervangt.  
 

Tijdens de RvA-beoordeling zal extra aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:  

 aanpassingen van het gedocumenteerd systeem, waaronder de gedocumenteerde procedure voor de 

bepaling van audittijd (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage D), inclusief de tijdsbesteding voor de 

overgangsaudits naar VCA 2017/6.0;  

 competentiemanagement (aanpassing van criteria en training, evaluatie en de kwalificatie van auditoren 

en overige betrokken certificatiefuncties (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage C);  

 auditmethodologie (review van middelen, methoden, omgang met de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving, de VCA-besluitenlijst en bijbehorende training); 

 auditrapportages (mede op basis van de vereiste VCA-rapportagetemplates);  

 VCA 2017/6.0-certificaten (zie ook VCA 2017/6.0, Hoofdstuk 10);  

 transitiebepalingen voor gecertificeerde klanten (inclusief de voorwaarden voor certificatie tegen  

VCA 2017/6.0, het mogelijk onderhouden van bestaande VCA 2008/5.1-certificaten tijdens de 

overgangstermijn en de acties na afloop hiervan; mede op basis van de overgangsregeling van  

VCA 2008/5.1 naar VCA 2017/6.0). 

 

Om een tijdige overgang naar VCA 2017/6.0 te stimuleren zal de RvA geen afwijkingen categorie (B), met 

een langere periode voor opvolging, hanteren, maar alleen de normale soorten afwijkingen (dat wil zeggen 

categorie A- en B-afwijkingen; zie RvA-BR004).  

 

Opgelet: Alleen geldige, geaccrediteerde VCA 2008/5.1-certificaten kunnen door de CI worden omgezet naar 

geaccrediteerde VCA 2017/6.0-certificaten en alleen nadat:  

1. de RvA de CI accreditatie heeft verleend om te certificeren tegen VCA 2017/6.0;  

2. de CI een overgangsaudit heeft uitgevoerd tegen de nieuwe vereisten (voor elke klant);  

3. de CI duidelijk gedocumenteerde bevindingen heeft geïdentificeerd en opgebracht voor alle zaken waar 

acties vanuit de klant nodig waren om conformiteit met de nieuwe vereisten te borgen;  

file:///C:/Users/edw/AppData/Local/Temp/vivaldi/viv_2203201813562118/www.rva.nl
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4. de CI heeft vastgesteld, door middel van een evaluatie van corrigerende maatregelen en het voldoen 

aan de criteria, dat de klant alle geïdentificeerde afwijkingen heeft geadresseerd en de effectiviteit van 

het managementsysteem heeft aangetoond.  

 

De accreditatie voor VCA 2008/5.1 zal, mits aan de eisen voldaan blijft worden, geldig blijven tot het einde 

van de overgangstermijn (uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie van het VCA 2017/6.0-schema, 

zoals gesteld in de overgangsregeling van de schemabeheerder SSVV).  

 
IAF MD22 

De schemabeheerder SSVV verklaart IAF MD 22 vanaf 1 januari 2019, zonder overgangstermijn, van 

toepassing voor het VCA 2017/6.0-schema, met inachtneming van de beperkingen genoemd in 5.1.  Tijdens 

de eerste RvA-beoordeling na 1 januari 2019 zullen de eisen uit ISO/IEC 17021-1 worden gehanteerd met 

inachtneming van de eisen in IAF MD22 en zal de scope voor accreditatie worden omgezet naar een scope 

conform bijlage 1 van dit SAP. 
 

Ten behoeve van een efficiënte uitvoering van deze beoordeling zal de CI een kruisverwijzingslijst tussen de 

eisen van ISO/IEC 17021-1 met de specifieke invulling daarvan voor de eisen uit IAF MD22, en haar 

gedocumenteerde managementsysteem, aan de RvA verstrekken, alsmede een eigen beoordeling waaruit 

blijkt dat alle eisen effectief zijn geïmplementeerd. Tevens moet een overzicht van alle VCA-certificaten 

(referentie, klant, tekstuele scope, IAF code, uitgifte- en einddatum) worden verstrekt die de afgelopen twee 

jaar zijn uitgegeven en geregistreerd in het Centraal Certificaten Register (CCR) van de schemabeheerder 

SSVV.  

Bij eventuele afwijkingen zullen categorie A- en B- afwijkingen worden gehanteerd, die behandeld zullen 

worden zoals beschreven in RvA-BR004. 

 

 

6. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie  

Ten opzichte van versie 3 van november 2011 zijn de volgende significante wijzigingen aangebracht:  

 omzetting naar nieuw SAP-format; 

 afstemming met SAP-C000; 

 actualisatie in verband met de nieuwe vereisten van VCA 2017/6.0 en ISO/IEC 17021-1:2015;  

 actualisatie van het aantal en de selectiemechanismen voor bijwoningen, als gevolg van de toepassing 

van IAF MD22 en IAF MD17 en de verdere implementatie van IAF MD22; 

 vervallen van het VCA-register van auditoren en coördinatoren.  
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Bijlage 1: Scopes voor accreditatie van VCA-/VCU-certificatie- 
                 instellingen 
VCA-certificatie 
Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van aannemers, voor de 
werkterreinen: 
 

Technisch 
cluster 

IAF- 
code 

Beschrijving van economische sector/activiteit  
volgens IAF ID1 

Kritieke 
code(s) 

Landbouw, 
bosbouw en visserij 

1 Landbouw, bosbouw en visserij  1 

Voedings- 

middelen 

3 Voedings- en genotsmiddelen 
3 

30 Hotels en restaurants  

Mechanisch 

17 Beperkt tot “vervaardiging van metalen producten”  

20 en 21 

18 Machines, apparaten en werktuigen 

19 Elektrische en optische apparaten en instrumenten 

20 Scheepsbouw  

21 Lucht- en ruimtevaart 

22 Andere transportmiddelen  

Papier 

7 Beperkt tot “papieren producten”  

9 8 Uitgeverijen 

9 Drukkerijen  

Bouw 
28 Bouw  

28 
34 Engineering services 

Productie van 
goederen 

4 Textiel en textielproducten  
4 (met tannine 

voorbehandeling) 

en 5 of 6 

5 Leer en leerproducten 

6 Houtindustrie en producten van hout 

23 Fabricage niet elders genoemd  

Chemie 

7 Beperkt tot “vervaardiging van pulp- en papier” 

7 en 10 en 12 en 
13 en 16 of 17 

10 Productie van cokes en geraffineerde aardolieproducten  

12 Chemicaliën, chemische producten en vezels 

13 Farmacie 

14 Rubber en kunststoffen 

15 Niet metaalhoudende minerale producten  

16 Beton, cement, kalk, gips, etc.  

17 Beperkt tot “basismetalen” 

Mijnbouw 2 Winning van delfstoffen  2 

Nutsbedrijven 

25 Distributie van elektriciteit 

25 of 26 26 Distributie van gas 

27 Distributie van water 

Vervoer & 
Afvalmanagement 

31 Vervoer, opslag en communicatie  31 (beperkt tot 
gevaarlijke 

goederen) en 24 
of 39 (beperkt tot 
NACE 37, 38.1, 

38.2, 39) 

24 Recycling  

39 Andere gemeenschapsvoorzieningen 

Dienstverlening 

29 Groot- en kleinhandel, reparatie van auto’s, motorrijwielen en 

huishoudelijke artikelen 

29 of 35 
of 36 

32 Financiële dienstverlening, exploitatie van en handel in 

onroerend goed, verhuur 

33 Informatietechnologie 

35 Andere dienstverlening 

36 Openbaar bestuur 

37 Onderwijs 

Nucleair 11 Nucleaire brandstoffen 11 

Zorg 38 Gezondheids- en welzijnszorg 38 
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VCU-certificatie 
Het certificeren van het veiligheids- en gezondheidsbeheerssysteem van uitzendorganisaties, voor het 
werkterrein: 

 

Technisch 
cluster  

IAF- 

code  

Beschrijving van economische sector/activiteit,   

volgens IAF ID1  

Kritieke  

code(s)  

Dienstverlening 35 Andere dienstverlening  35 

 
OPMERKING: aangezien het werkterrein voor VCU beperkt is tot het Technisch cluster Dienstverlening en 
IAF-code 35 wordt dit niet nader verbijzonderd op de scope van de accreditatie. 
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Bijlage 2: Tabel 3.2 uit SAP-C007 versie 01-11-2011; bijwoningen 

Initiële of herbeoordeling Controle Scopeuitbreiding
1 

Het aantal bijwoningen bij een 
initiële beoordeling is: 
 

1. Bijwoning van ten minste één 
initiële of hercertificatie-audit 
VCA-P/VCA**, dan wel VCU. 

Of  
2. Bijwoning van minimaal twee 
representatieve controle-audits 

VCA-P/VCA**, dan wel VCU. 
Of 
3. Bijwoning van ten minste één 

initiële of hercertificatie-audit 
VCA* én één representatieve 
controle-audit VCA. 

Of 
4. Bijwoning van minimaal drie 
representatieve controle-audits 

VCA*. 
 
Opmerk ingen: 

- Bij bijwoningen VCA heeft  
  VCA-P de voorkeur boven  
  VCA**. 

 
Het aantal bijwoningen bij 
herbeoordeling is:  

 

1 – 100 1 

101 – 400 2 

401 – 900 3 

> 900 4 

 
Opmerk ingen: 
- De tabel is gebaseerd op de  

  formule: 1/10 √n, met een  
  minimum van 1. 
- Het aantal is gebaseerd op  

  een initiële of hercertificatie-    
  audit VCA-P/VCA**, dan wel  
  VCU of een daaraan gelijk  

  gesteld equivalent (zie onder  
  initiële beoordeling). 
- Indien een instelling VCA én  

  VCU geaccrediteerd is zal het  
  aantal VCA/VCU bijwoningen,  
  indien mogelijk, proportioneel  

  over het aantal certificaat- 
  houders worden verdeeld. 
 

Het totaal aantal bijwoningen in 
de controleperiode (3 jaar) is: 
 

1 – 25 1 

26 – 100  2 

101 – 225 3 

226 – 400 4 

401 – 625 5 

626 – 900 6 

> 900 7 

 

Opmerk ingen: 
- De tabel is gebaseerd op de  
  formule: 1/5 √n, met een  

  minimum van 1. 
- Het aantal is gebaseerd op  
  een initiële of hercertificatie- 

  audit VCA-P/VCA**, dan wel  
  VCU of een daaraan gelijk  
  gesteld equivalent (zie onder  

  initiële beoordeling). 
- Indien gedurende de initiële of  
  herbeoordeling geen initiële of  

  hercertificatie-audit is  
  bijgewoond zal deze bijwoning  
  alsnog worden uitgevoerd  

  tijdens de eerste mogelijkheid.   
- Indien een instelling VCA én    
  VCU geaccrediteerd is zal het  

  aantal VCA/VCU bijwoningen,  
  indien mogelijk, proportioneel  
  over het aantal certificaat- 

  houders worden verdeeld. 
 

Het aantal bijwoningen in geval 
van uitbreiding met VCA: 
 

1. Bijwoning van ten minste één 
initiële of hercertificatie-audit 
VCA-P/VCA**. 

Of  
2. Bijwoning van minimaal twee 
representatieve controle-audits 

VCA-P/VCA**. 
Of 
3. Bijwoning van ten minste één 

initiële of hercertificatie-audit 
VCA* én één representatieve 
controle-audit VCA. 

Of 
4. Bijwoning van minimaal drie 
representatieve controle-audits 

VCA*. 
 
Opmerk ingen: 

- Bij bijwoningen VCA heeft    
  VCA-P de voorkeur boven  
  VCA**. 

 
Het aantal bijwoningen in geval 
van uitbreiding met VCU: 

 
1. Bijwoning van ten minste één 
initiële of hercertificatie-audit 

VCU. 
Of 
2. Bijwoning van minimaal twee 

representatieve controle-audits 
VCU. 
 

 

1)
 Op basis van de aanvraag (formulier F105) zal de RvA bepalen hoe de beoordeling uitgevoerd gaat worden. 


