OVERGANGSREGELING VCA 2008/5.1 – 2017/6.0
CONTEXT
o Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)
gepubliceerd. Dit is de vervanger van de vorige versie (2008/5.1).
o Voor meer (achtergrond) informatie zie: https://bit.ly/2MaW9QX en of www.vca.nl

OVERGANGSREGELING
a) Uiterlijk 3 jaar en 6 maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
b) Vanaf 3 maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0
(dus vanaf 2 juli 2018).
c) Tot 3 maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële
audit binnen 6 maanden na publicatie plaatsvindt (dus voor 2 oktober 2018).
d) Voor buitenlandcertificaten 1 geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk 1 jaar en 6 maanden na
publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.

WAT BETEKENT DE OVERGANGSREGELING VOOR OPDRACHTGEVERS VAN HHC/DRS INSPECTIES B.V.
Ad a)

Lopende certificaten zullen tijdens een reguliere VCA* audit omgezet worden vóór 2 oktober 2021.
Een overgang tijdens een controle audit heeft wel gevolgen voor de tijdsbesteding. De tijdsbesteding
voor VCA* audits is te vinden in bijlage D van de VGM Checklist Aannemers. Extra tijd zal op basis van
nacalculatie aan u worden doorberekend.

Ad b)

Vanaf 02 juli 2018 kunt u alleen nog maar een overeenkomst afsluiten voor systeem certificatie
volgens VCA 2017/6.0.

Ad c)

Onze audit teams zullen in nauw overleg het auditprogramma afstemmen met de opdrachtgevers die
dit jaar nog volgens VCA 2008/5.2 geaudit willen worden. Voorwaarde is dat de initiële audit voor 02
oktober 2018 uitgevoerd kan worden. Lukt dit niet dan zal met de betreffende opdrachtgever
afgestemd worden wanneer de audit uitgevoerd kan worden o.b.v. VCA 2017/6.02

Ad d)

Dit aspect is voor HHC/DRS Inspecties B.V. niet van toepassing omdat zij sinds haar accreditatie geen
opdrachtgevers had waar deze regeling op van toepassing is.

HHC/DRS Inspecties B.V. informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en
maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden omgezet. Het omzetten vindt bij
voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Contact
Als u contact wilt opnemen met HHC DRS Inspecties B.V. met betrekking tot vragen over deze
overgangsregeling, richt u uw e-mail aan: info@hhcdrs.nl t.a.v. de directie.

1

Dit zijn certificaten verleend aan buitenlandse bedrijven (uit andere landen dan Nederland en België) en aan Nederlandse en Belgische
bedrijven met vestigingen in het buitenland.
2 Zodra HHC/DRS Inspecties B.V. haar accreditatie huidige scope (VCA 2008/5.2 – NAP-0025) formeel heeft uitgebreid met VCA 2017/6.0
(NAP-0202) worden opdrachtgevers hierover geïnformeerd.
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