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SCLSCL

Doe een eigen evaluatie op basis van een online Self 

Assessment Questionnaire (SAQ) en stel een gap-analyse 

en een actieplan op. Dit wordt geverifieerd door een 

certificerende instelling. Dit resulteert in een Approved 

Self Assesment. Dit is drie jaar geldig, waarbij in jaar 2 en 

jaar 3 een check op het actieplan wordt uitgevoerd door 

een certificerende instelling. 

Elk SCL-traject start met een verplichte Self Assessment Questionnaire (SAQ). Voor het starten van de SAQ of een gratis proefaccount ga naar: 
https://www.webtoolscl.nl/nl. Stel een gap-analyse en een actieplan op. Vraag daarnaast offerte(s) aan een of meer Ladder Certificerende Instellingen (LCI). 
Een lijst van certificerende instellingen vindt u hier. Een indicatie van de kosten vindt u in de Handreiking VIA. Na het succesvol doorlopen van het traject 
volgt publicatie in het SCL-register.

Een SCL Light (voorheen ‘ervaringsaudit’) is een beperkte 

analyse door een certificerende instelling en resulteert in 

een SCL Light statement. Op het statement is de scope 

beschreven en een trede-indicatie vermeld. Dit is drie jaar 

geldig, waarbij in jaar 2 en jaar 3 een check op het 

actieplan wordt uitgevoerd door een certificerende 

instelling.

Een SCL (voorheen: ‘Veilig Bewust Certificaat’) is een 

volledige audit door een certificerende instelling en 

resulteert in een SCL statement. Op het certificaat is de 

scope beschreven en de trede-indicatie vermeld. Dit is drie 

jaar geldig, waarbij in jaar 2 en jaar 3 een 40%-audit wordt 

uitgevoerd door een certificerende instelling. 

U bent vrijgesteld van ViA.U moet voldoen aan ViA.

Approved Self Assessment SCL Light SCL 

JALevert u alleen materialen bij de poort af en voert u op de bouwplaats
(vrijwel) geen verkzaamheden uit? Bij twijfel: overleg met u opdrachtgever(s).

NEE

JABent u detacheerder, uitzendbureau of vergelijkbaar?

NEE

ViA-CERTIFICERING NODIG?
DIT MOET U WETEN EN DOEN!

*) Krijgt u vaker opdrachten 
van dezelfde opdrachtgever? 
Vraag hem dan hoe u de 
‘contractwaarde’ bepaalt. De 
opdrachtgever kan uitgaan van 
de contractwaarde per 
opdracht, maar hij kan ook als 
contractwaarde de gemiddelde 
jaaromzet over de voorgaande 
drie jaren nemen. 

Is uw bedrijf kleiner dan 5 medewerkers (inhuurkrachten meegeteld)? JA

JA

NEE

Neemt u alleen opdrachten aan met contractwaarde lager dan €100.000? *)

NEE

Schakelt u onderaannemers in? U bent ook opdrachtgever.
Zie hiervoor ook de Handreiking ViA.JA

NEE

Start

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/



