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W Królestwie Niderlandów w wielu przypadkach wymagane są różne certyﬁkaty stwierdzenie zgodności z Normą
ISO 900. Nie ma jednej instytucji certyﬁkującej.

Organem nadrzędnym, regulującym i koordynującym działania instytucji certyﬁkujących jest Raad voor
Accreditatie voor systeemcertiﬁcatie, czyli Rada do spraw akredytacji i certyﬁkacji www.rva.nl). Warto też
zaznaczyć, że certyﬁkaty wydawane w jednym kraju Unii Europejskiej uznawane są automatycznie w innych
krajach UE.
Jednymi z najbardziej powszechnych są certyﬁkaty z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy VCA Veiligheid Checklist Aannemers. Są one głównie wymagane od przedsiębiorstw, których pracownicy
wykonują prace podwyższonego ryzyka. Taki certyﬁkat jest gwarancją, że ﬁrma i pracownicy przestrzegają zasad
bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska.
Innym certyﬁkatem zaświadczającym znajomość zasad BHP jest BRT- certiﬁcaat Branchegerichte Toelichting
Infrarailstructuur (Branżowy Informator dla Struktur Kolejnictwa). Muszą go mieć przedsiębiorstwa i osoby
wykonujące zlecenia dla kolei oraz transportu kolejowego.
W celu uzyskania jednego z wyżej wymienionych certyﬁkatów należy złożyć wniosek wypełniając formularz
umieszczony na stronie NCI www.certiﬁcatieinstituut.nl/oﬀeraanvraag. Certyﬁkat VCA od niedawna można
uzyskać również w Polsce; dalsze informacje w języku polskim na stronie www.vcapolska.pl.
Agencje pośrednictwa, delegujące personel do wykonywania prac wysokiego ryzyka oraz prywatne osoby
wykonujące takie prace, powinny zaopatrzyć się w certyﬁkat VCU (Checklist Uitzend – en Detacheringsbureaus).
Można go uzyskać albo w Stichting Normering Arbeid SNA www.normeringarbeid.nl, albo w Instytucie Certyﬁkacji
NCI, gdzie występuje on pod nazwą VCU – Checklist Uitzend – en Detacheringsbureaus.
Pozostałe agencje pośrednictwa pracy, zarówno te, mające swoją siedzibę w Niderlandach jak i te, działające w
Polsce, ale wysyłające pracowników do Niderlandów, mogą starać się o niderlandzki certyﬁkat Fundacji Norm
Pracowniczych (Stichting Normering Arbeid SNA, strona www.normeringarbeid.nl).
Certyﬁkat wydawany jest przez instytut VRO Certiﬁcatie (Veriﬁcatie en Registratie Ondernemingen, strona
www.vro.net) i stanowi dowód na to, że agencja spełnia normy przyjęte przez Fundację Norm Pracowniczych SNA
w zakresie wynagrodzeń, odprowadzania podatków, przestrzegania umów ustaleń umów zbiorowych CAO.
Certyﬁkat wydawany jest odpłatnie, taryfy na stronie www.vro.net.
Więcej informacji na stronie www.certiﬁcatieinstituut.nl.
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Certyﬁkaty w sektorze budownictwa i instalacji budowlanych można uzyskać w KBI Stichting Kwaliteitsborging
Installatiesector www.kbi.nl. Wszystkie informacje dotyczące uregulowań technicznych, standardów i
potwierdzenia zgodności są regularnie publikowane w monitorze rządowym Staatscourant.
Urzędem nadrzędnym regulującym i koordynującym działania instytucji certyﬁkujących jest Raad voor
Accreditatie voor systeemcertiﬁcatie (Rada do spraw akredytacji i certyﬁkacji www.rva.nl).
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