Modelovereenkomst SSVV en certificatie-instelling

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen SSVV,
vertegenwoordigd door de heer A.C.C.M. Jeen (voorzitter SSVV-bestuur) en de heer G.J. Windhorst
(Penningmeester)
enerzijds
en ………………...., hierna te noemen certificatie-instelling vertegenwoordigd door …………………….
anderzijds
overwegende:
 dat certificatie-instelling door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is voor certificatie onder
de schema’s VGM Checklist Aannemers (VCA) en/of VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU);
 dat de VCA en de VCU worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen VCA en
worden uitgegeven door de SSVV;
 dat de SSVV bereid is onder de hierna te noemen voorwaarden certificatie-instelling het recht te
verlenen om VCA- en/of VCU-certificaten te verstrekken;
 dat certificatie-instelling het Centraal College van Deskundigen VCA erkent en geen eigen
College van Deskundigen heeft in relatie tot de VCA/VCU.
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
VCA, VCU en ISO/IEC 17021
Het recht van certificatie-instelling om VCA en/of VCU-certificaten te verstrekken ontstaat en blijft
slechts in stand, indien alle betreffende VCA en/of VCU-regels nauwgezet worden nageleefd.
De VCA en/of VCU-regels staan in de VGM Checklist Aannemers en de VG Checklist
Uitzendorganisaties, in de bijlagen bij deze certificatieschema’s, in de overgangsregelingen, alsmede,
indien van toepassing, in de betreffende Besluitenlijsten van het Centraal College van Deskundigen
VCA.
Overigens dient certificatie-instelling de ISO/IEC 17021, basis van de accreditatie door de Raad
voor Accreditatie volledig in acht te nemen.
Certificatie-instelling zal, indien daaraan getwijfeld wordt door het Centraal College van
Deskundigen VCA, moeten aantonen dat alle betreffende regels in acht worden genomen.
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Artikel 2
Toepassingsgebied
De SSVV verleent certificatie-instelling het niet exclusieve recht, onder de in deze overeenkomst
genoemde voorwaarden, VCA en/of VCU-certificaten te verstrekken aan aannemers (zoals
gedefineerd in het onderdeel “definities en begrippen”, opgenomen in desbetreffende checklist) en/of
uitzendorganisaties, indien en voorzover deze overeenkomstig de in artikel 1 genoemde eisen zijn
gecertificeerd.
De SSVV is gehouden om van wijzigingen in het schema dan wel wijzigingen in de interpretatie
daarvan onverwijld mededeling te doen aan certificatie-instelling.
Artikel 3
Gebruik Beeldmerk
De SSVV verleent certificatie-instelling het niet exclusieve recht het (beeld)merk van de VCA en/of
VCU te gebruiken, uitsluitend in combinatie met het verstrekken van een VCA en/of VCU-certificaat
aan een aannemer of uitzendorganisatie.
Het VCA en/of VCU-beeldmerk dient in een kader met het eigen beeldmerk van certificatie-instelling
opgenomen te worden.
Certificatie-instelling zal erop toezien dat het (beeld)merk van de VCA en/of VCU, waarvan de SSVV
eigenaar is, en die als zodanig ook door de SSVV zijn gedeponeerd bij Novagraaf in Amsterdam,
correct worden gebruikt door het gecertificeerde bedrijf, dat dient te vermijden dat door het gebruik
van het logo een bredere scope van certificatie wordt gesuggereerd dan de scope waarvoor het
certificaat is verkregen.
Artikel 4
Vergoedingen
Voor de rechten verleend door de SSVV aan certificatie-instelling genoemd in artikel 2 en 3 is
certificatie-instelling aan de SSVV een vergoeding verschuldigd per verleend VCA certificaat:
a) op basis van de VCA 2008/5.1:
Voor een VCA*-certificaat:
€ 45, Voor een VCA**-certificaat:
€ 114, Voor een VCA Petrochemie-certificaat:
€ 114, b) op basis van de de VCA 2017/06:
Voor een VCA*-certificaat:
Voor een VCA**-certificaat:
Voor een VCA Petrochemie-certificaat:

€ 85, € 150, € 150, -

Voor de rechten verleend door de SSVV aan certificatie-instelling genoemd in artikel 2 en 3 is
certificatie-instelling aan de SSVV een vergoeding verschuldigd per verleend VCU-certificaat op
basis van de VCU 2011/05
€ 85, Wijziging van deze bedragen zal tenminste een maand voor de ingangsdatum door de SSVV
schriftelijk aan certificatie-instelling worden medegedeeld.
Afdracht van deze vergoeding vindt plaats binnen een maand na het verstrekken van een VCA en/of
VCU-certificaat.
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Artikel 5
Rapportage
Op grond van de overeenkomst tussen de certificatie-instelling en SSVV, is de certificatie-instelling
gehouden om (gewijzigde) VCA-certificaten binnen één maand aan te melden bij de SSVV.
Per aanmelding dienen de navolgende gegevens te worden verstrekt:
 naam bedrijf of organisatorische eenheid
 indien van toepassing, namen nevenvestigingen vallend onder het certificaat
 vestigingsadres
 toepassingsgebied van het certificaat. Mogelijk moeten er verschillende NACE-code(s) vermeld
worden
 type certificaat
 uitgiftedatum en geldigheidsduur
Jaarlijks doet certificatie-instelling melding van de ongevalcijfers van het betreffende gecertificeerde
bedrijf.

Artikel 6
Werkwijze
Interpretatievraagstukken niet gekoppeld aan afwijkingen van de RvA worden eerst in de centrale
harmonisatie bijeenkomst besproken. Vraagstukken gekoppeld aan een afwijking van de RvA kunnen
door de certificatie instellingen voorgelegd worden aan het Centraal College van Deskundigen VCA,
dat op zijn beurt gehouden is dat advies zo spoedig mogelijk te geven doch uiterlijk binnen 1 maand.
Voor de inwerkingtreding van nieuwe of aangepaste schema’s is het Centraal College van
Deskundigen gehouden om een validatieperiode in acht te nemen van tenminste drie maanden.
Certificatie-instelling is op zijn beurt gehouden gedurende die drie maanden invulling te geven aan
deze validatie, in theorie zowel als in de praktijk, behoudens afwijkingen opgesteld hiervoor.
Certificatie-instelling is gehouden actieve medewerking te geven aan de periodieke terugkoppeling
van ervaringsgegevens gericht op onderhoud en verbetering van de betreffende certificatieschema’s
via de waarnemer in het Centraal College van Deskundigen VCA namens de certificatie-instellingen
en door een jaarverslag1 in te dienen bij de SSVV
Jaarlijks wordt door de betrokken certificatie-instellingen een aantal harmonisatiebijeenkomsten2
over de certificatieschema’s georganiseerd met actieve betrokkenheid van het CCVD-VCA. Doel van
de bijeenkomst is o.a. het verbeteren van de kwaliteit van het audit- en certificatieproces. De
harmonisatiebijeenkomsten zijn bestemd en verplicht voor betreffende auditoren en coördinatoren.

1

Jaarverslag: zie website www.vca.nl
De CI dient elk jaar een jaarverslag voor 1 maart van het volgend jaar in te dienen bij de SSVV.
Dit jaarverslag dienst als input voor de harmonisatiecyclus.
2
Harmonisatiebijeenkomsten: zie harmonisatiedocument op onze website www.vca.nl
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Artikel 7
Gevolgen bij niet nawonen van het harmonisatieoverleg
Als een CI zonder geldige reden niet deelneemt aan een centrale harmonisatiebijeenkomst ontvangt
zij een waarschuwing. Bij een tweede keer niet nakomen van de harmonisatiebijeenkomst behoudt de
SSVV zich het recht om deze overeenkomst te ontbinden.
Artikel 8
Klachten
Het Centraal College van Deskundigen VCA is gehouden om klachten van certificatie-instelling en
de klanten van deze instellingen die op basis van het desbetreffende schema zijn of worden
beoordeeld, zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en ter zake een beslissing te nemen.
De klager kan, indien deze zich niet kan vinden in de beslissing van het CCVD-VCA aangaande de
ingediende klacht, beroep aantekenen bij het Dagelijks Bestuur van de SSVV die, na beide partijen te
hebben gehoord, uitspraak zal doen binnen redelijke termijn en deze partijen daarvan schriftelijk op de
hoogte stellen.
Voornoemd beroep zal behandeld worden door niet direct betrokkenen bij het ontwikkelen en het
beheer van het schema.
Artikel 9
Opzegging
Deze overeenkomst gaat in op de datum van de ondertekening door de laatst tekenende partij. Zij
vervalt van rechtswege zonder dat daarvoor enige opzegging vereist is op de datum van het vervallen
van de accreditatie van certificatie-instelling vanwege de Raad voor Accreditatie. Zij kan door elk
der partijen schriftelijk en gemotiveerd worden opgezegd met een termijn van drie maanden.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
……………………………..……

……………………………………..……

Naam A.C.C.M. Jeen
Voorzitter SSVV

Naam..………………………………….
Certificatie Instelling

…………………………………..

………………………………….……….

Naam G.J. Windhorst
Penningmeester SSVV

Naam ………………………………..….
Certificatie Instelling

Datum ……………………………

Datum………………………….………..
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