Impact analyse en interpretatie MD 22 op Certificaathouder / CI / SSVV

IAF MD 22

BELANGHEBBENDE

Algemeen

CI

IMPACT

Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
MD22 is in de basis opgezet om toe te passen op ISO 45001 en
OHSAS 18001 daarnaast kan het ook voor andere OHSmanagementsystemen worden toegepast.
De VCA-checklist heeft echter, t.o.v. de ISO 45001/OHSAS 18001,
een beperkte scope, omvang en diepgang - zie ook RvA SAP C007,
5.1 “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.” In dit kader is ook deze interpretatie van MD22
opgesteld.
Een ander belangrijk aspect is dat MD22 alleen van toepassing is
op de V&G-aspecten. Aan de Milieuaspecten, zoals genoemd in de
checklist, worden geen extra eisen gesteld in dit document.

G 4.1.1
In addition to both managerial and nonmanagerial permanent and temporary
workers, and their representatives, parties
that have an interest in an OH&SMS
certification include, but are not limited to:

Certificaathouder

Nihil

CI
SSVV

Nihil
Nihil

G.5.2.3
The key interests may include the additional
parties mentioned in clause G.4.1.2.

Certificaathouder

Nihil

CI
SSVV
Certificaathouder
CI
SSVV

Nihil
Nihil
Nihil
Nader beoordelen of TA indeling voldoet aan de MD 22.
Nihil

G.7.1.2
For Occupational Health and Safety
management systems, the term “technical
area” is related to commonalities of processes
or services and their associated hazards which
can expose workers to OH&S risks.

Naast eventuele aanvullende eisen uit de MD22 blijven de eisen
uit de ISO 17021-1 gewoon van toepassing maar staan hier dus
niet vermeld.
Wel van toepassing, geen interpretatie.

Wel van toepassing, geen interpretatie.

Interpretatie
Er is een beperking in het toepassingsgebied in de VCA-checklist
opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Dit betekent dat er
ook een beperking is ten aanzien van gevaren, risico’s de daaraan
gerelateerde regelgeving.
Hierdoor is het aannemelijk dat een TA meerdere Technische
clusters kan bevatten.
Toelichting:
De focus van de VCA-checklist betreft de operationele
werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever inclusief de direct
gerelateerde V&G-risico’s.
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G 8.5.3
The legally enforceable arrangements shall
also require that the certified client informs
the Certification Body, without delay, of the
occurrence of a serious incident or breach of
regulation necessitating the involvement of
the competent regulatory authority.

Certificaathouder

Aanpassing in het managementsysteem en processen zodat
ernstige ongevallen of incidenten waarbij bevoegd gezag
betrokken is direct bij de CI worden gemeld. Tijdens audits moet
men communicatie in dit kader aantonen.
Het expliciet onverwijld informeren van de CI over het optreden
van een ernstig incident of overtreding (…) dient volgens de IAF
MD 22 middels de rechtens afdwingbare overeenkomst worden
geëist. Dit impliceert dat de huidige contracten/ voorwaarden
met de VCA-certificaathouders moeten worden beoordeeld en
mogelijk hierop moeten worden aangepast.
Auditoren informeren/auditproces zodanig aanpassen dat
communicatie met bevoegd gezag structureel wordt beoordeeld
tijdens de VCA audits.
Het onverwijld informeren van de CI over ernstige incidenten die
zich hebben voorgedaan of schending van wet- en regelgeving
wordt momenteel niet geëist vanuit de VCA-norm, dan wel van
toepassing zijnde normatieve documenten.
Definiëren welke incidenten en schending van w+r gemeld
moeten worden bij de CI incl. de termijn van melding.
Duidelijke definitie opstellen wat verstaan wordt onder ernstige
incidenten / overtredingen waarbij bevoegd gezag is betrokkenen
het kader van de VCA certificatie moet worden gemeld aan de CI.
Definitie en besluit publiceren en communiceren aan klanten
(i.v.m. handhaving op dit gebied door CI’s).
Potentiele certificaathouders moeten meer gedetailleerde
gegevens aanleveren aan CI dan vermeld in de VCA norm.

Voor 2017/6.0 certificatie enkel van toepassing op V&G-incidenten
voortkomend uit de operationele activiteiten uitgevoerd op de
projectlocaties bij klanten, binnen de scope van certificatie.

CI

SSVV

G 9.1.1
The information provided to the Certification
Body by the authorized representative of the
applicant organisation on its processes and
activities shall also include the identification of
the key hazards and OH&S risks associated
with processes, the main hazardous materials
used in the processes, and any relevant legal
obligations coming from the applicable OH&S
legislation.
The application shall contain details of
personnel working on, as well as working
away from the organisation’s premises.

Certificaathouder

CI
SSVV

Processen beoordelen ten aanzien van opvragen van de vereiste
informatie VCA certificatie en mogelijk aanpassen.
VGM Checklist Aannemers geeft een opsomming van de
benodigde bedrijfsgegevens die de CI opvraagt ten behoeve van
het uitbrengen van een formele offerte. Hoofdstuk 7.1 van de VCA
checklist benoemd niet de aspecten van de MD 22, dit moet
worden aangevuld in de VCA checklist of een aanvullend besluit
zodat certificaathouders niet worden verrast met vragen ten
aanzien van gevraagde informatie.
Impact op de tijdsbesteding moet worden vastgesteld.

Voorbeeld:
Een V&G-incident op kantoor waardoor een medewerker in het
ziekenhuis beland
Dit soort incidenten maakt geen onderdeel van de meldingsplicht
aan de CI omdat de activiteit van de kantoormedewerker normaliter
niet binnen de scope van VCA-certificatie valt.

Interpretatie
De in de VCA 2017/6.0 checklist gevraagde informatie en eventueel
benodigd om de additionele factoren volgens de interpretatie bij G
9.1.4 te bepalen
De door de klant te verstrekken informatie is voorschreven in de
checklist VCA 2017/6.0 hoofdstuk 7.1. Deze informatie is voldoende
om de aanvraag te kunnen behandelen.
Toelichting:
O.a. de aanvullende informatie die vanuit de MD22 gevraagd betreft
het verschil tussen de medewerkers op kantoor en op de
werklocatie. De VCA-checklist 2017/6.0 heeft in bijlage D, voetnoot
16 expliciet gedefinieerd welke medewerkers er wel en niet
betrokken dienen te worden.
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G 9.1.4
The audit time of OH&SMS audits shall be
determined in accordance with Appendix B of
this document.

Certificaathouder

De tijdsbesteding van CI’s voor VCA audits zal waarschijnlijk
verhoogd worden in verband met de tijd verhogende factoren B1
t/m B11 van appendix B van de MD 22
Hoofdstukken B1 t/m B11 van appendix B zijn niet uitgesloten in
de SAP van de RvA en deze elementen moeten aanvullend
worden beoordeeld voor de berekening van de tijdsbesteding.
Auditoren informeren / auditproces aanpassen op de aanvullende
tijdsberekening

Appendix B Interpretatie

If the client provides services at another
organisation’s premises, the CAB shall verify
that the client’s OH&SMS covers these offsite
activities (notwithstanding the OH&SMS
obligations of the other organization). In
determining the time to be spent for audit,
the CAB shall consider to audit periodically any
organization site where these employees
work. Whether all sites shall be audited will
depend on various factors such as OH&S risks
associated with the activities therein
performed, contract agreements, being
certified by another accredited CAB, internal
audit system, statistics on accidents and near
misses. The justification for such decision shall
be recorded.

CI

SSVV

Bijlage D in de VCA norm schrijft de minimale tijdbesteding voor,
in afwijking van de MD 22.
In appendix B (B1 t/m B11) van de MD22, worden factoren
benoemd welke verhoging van de audittijd tot gevolg kunnen
hebben.
In Annex C van appendix B van MD 22 wordt de minimale
tijdsbesteding weergegeven in relatie tot het aantal
medewerkers. In de SAP zijn de tabellen in Annex C van appendix
B van MD 22 uitgesloten echter factoren B1 t/m B11 van de MD
22 niet.
De factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de MD22 welke een
verhoging van de tijdsbesteding voor de certificaathouders
kunnen impliceren moeten worden duidelijk gemaakt aan de
certificaathouders. Ofwel middels een besluit aangeven dat de
factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de MD22 niet van
toepassing zijn. Ofwel de RvA verzoeken de uitsluiting in de SAP
uit te breiden met de factoren in appendix B (B1 t/m B11) van de
MD 22.
Tevens moet uit het besluit blijken hoe om te gaan met
elementen waarvan de MD 22 in tegenspraak is met VCA checklist
(zie Appendix B).

B.1.9 Niet van toepassing.
De VCA-definitie is leidend. Medewerkers onderaannemers vallen
niet onder de FTE-berekening volgens VCA – zie note 15 in de
checklist
B.1.12 Niet van toepassing.
De betreffende tabel is door RvA als niet van toepassing verklaard zie SAP C007, 5.1.
B.2.2.1 Niet van toepassing.
De betreffende tabel waar de definitie van auditdag op gebaseerd
is, is door RvA als niet van toepassing verklaard - zie SAP C007, 5.1
B.2.3 Niet van toepassing
De VCA-definitie in bijlage D, note 16 is leidend
B.2.3.4 Niet van toepassing.
De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE’s op basis van
gelijke of repeterende processen is in de huidige VCA-systematiek
voor de berekening van mandagen niet voorzien.
B.2.3.5 dit is vergelijkbaar met die uit de 17021 – 9.1.3.5
De additionele verwijzing naar clausule B.3.7 beperkt zich voor VCA
alleen tot het auditeren van shift buiten normale kantoortijden:
▪
gedurende de 1e cyclus van certificatie (IA, PA1 en PA2)
▪
voor de andere audits op basis van de prestaties van hun V&Gmanagementsysteem
▪
de mogelijkheid tot het vervroegen of verlaten van de starttijd
van de audit om zo meerdere shift te auditeren op een dag
▪
het vastleggen van de onderbouwing waarom shift niet
worden geaudit
B.2.3.6 Niet van toepassing.
De aangegeven mogelijkheden voor reductie van FTE’s op basis van
tijdelijk ongeschoold personeel is in de huidige VCA-systematiek
voor de berekening van mandagen niet voorzien. Daarnaast komt de
in MD22 aangegeven situatie niet voor in Europa.
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B.3.1 t/m B.3.9 Niet van toepassing
De clausules gaan over het toepassen audittijd calculatie methodiek
en de daarbij te gebruiken OHSMS tabellen bijlage B, Annex C tabel
1 en 2 welke door de RvA zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.1.
B.4.2 Niet van toepassing
De tabellen van de VCA-checklist in bijlage D wordt aangehouden
voor het berekenen van de mandagen. De clausule(s) gaan over het
toepassen audittijd calculatie methodiek en de daarbij te gebruiken
OHSMS-tabellen bijlage B, Annex C tabel 1 en 2 welke door de RvA
zijn uitgesloten - zie SAP C007, 5.1
B.4.5 Interpretatie
Deze clausule inclusief note 1 en note 2 is van toepassing.
IAF MD 4 “Computer Assisted Auditing Techniques” is toegestaan
maar dient zicht te beperken tot de niet “operationele” activiteiten
en locaties.
Bijvoorbeeld
Interviews via skype met topmanagement of personeelszaken dat
aanwezig is op een andere locatie zou mogelijk kunnen zijn. Echter
de voor de beoordeling van operationele activiteiten en
beheersmaatregelen dient de auditor altijd fysiek aanwezig te zijn
op de werklocatie.
B.4.5 Note 3 Niet van toepassing
Aangehouden wordt VCA -bijlage D waarin de minimale tijd voor
fase 2 is aangegeven. Volgens de tabel kan dit minder zijn dan 1
mandag.
B.5 en B.6. Niet van toepassing
Aangehouden wordt VCA -bijlage D. De eisen t.a.v. de audittijd uit
deze clausule, inclusief de notes, zijn in tegenspraak met de VCAeisen. De aangehaalde invloed van de “past performance review”,
conform ISO 17021-1, op de audittijd zit verwerkt in de additioneleen min-factoren – zie B.8.
B.8 Interpretatie
Deze is van toepassing, met betrekking tot de additionele en
subtractieve tijdsfactoren zoals specifiek benoemd in de MD 22. De
som van deze berekening mag nooit een reductie ten opzichte van
de tabellen in de VCA-checklist opleveren.
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Voorbeeld: per geselecteerd item kan 5% tot 10% verhoging of
verlaging van de audittijd opleveren. De som zal echter nooit
negatief zijn en komt bovenop de totale tijd zoals berekend via VCAbijlage D.
Gezien de beperkte omvang van het VCA-schema, het type bedrijf,
de scope en de uitvoering van werkzaamheden op tijdelijke
projectlocaties, zijn de volgende additionele factoren van toepassing
voor het bepalen van de audittijd:
Verhoging van de audittijd:
a.
complicated logistics involving more than one building or
location where work is carried out. e.g., a separate Design
Centre shall be audited (VCA is gericht op projectlocaties)
b. staff speaking in more than one language (requiring
interpreter(s) or preventing individual auditors from working
independently)
c.
very large site for the number of personnel (e.g., a forest)
d. high degree of regulation (e.g. aerospace, nuclear power,
refinery and chemical industry, fishing vessels, mining, food,
drugs, etc.)
e. system covers highly complex processes or relatively high
number of unique activities
f.
activities that require visiting temporary sites to confirm the
activities of the permanent site(s) whose management system
is subject to certification (mandagen voor projectbezoeken is
geregeld in VCA bijlage D),
g.
views of interested parties (VCA is geen HLS schema),
h. rate of accidents and occupational diseases higher than
average for the business sector
i.
if the members of the public are present on the organization’s
site (e.g. hospitals, schools, airports, ports, train stations,
public transport)
j.
the organization is facing legal proceedings related to OH&S
(depending on the severity and impact of risk involved)
k.
the temporary large presence of many (sub)contractor’s
companies and their employees causing an increase in
complexity or OH&S risks (VCA bijlage D is niet gebaseerd op
een risico benadering)
l.
Where dangerous substances are present in quantities
exposing the plant to the risk of major industrial accidents, in
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m.

accordance with the applicable national regulations, and/or
risk assessment documentation
organization with sites included in the scope in other countries
than the mother site country (if legislation and language are
not well known).

Vemindering van de audittijd
a.
maturity of the management system
b. prior knowledge of the client organisation’s management
system (e.g. already certified in another voluntary OH&SMS
scheme by the same CAB)
c.
client preparedness for OH&S certification (e.g. already subject
to periodical audits by the National Authority for a mandatory
governmental OH&SMS scheme)
d. very small site for number of personnel (e.g. office complex
only). (VCA is gericht op de werkzaamheden op
projectlocaties)
B.9.2. en B.9.3 Niet van toepassing
De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn
specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm.
De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan
sampling van projectlocaties is hierin aangegeven. De interpretatie
zoals gegeven bij B.5.4 blijft wel van toepassing.
B.10.1. en B.10.2. Niet van toepassing
De eisen van de VCA-bijlage D dekt deze eisen in de basis af en zijn
specifiek geschreven voor de scope en intentie van de VCA-norm.
De methode voor de berekening mandagen voor en de eisen aan
sampling van nevenvestigingen is hierin aangegeven. De
interpretatie zoals gegeven bij B.5.4 blijft van toepassing.
B.11.1 en B.11.2 Niet van toepassing
Beheersing van uitbestede processen, anders dan die van
onderaannemers op de projectlocatie, vallen niet onder de scope
van de VCA. De eisen aan de beheersing van onderaannemers en
ZZP’ers, zoals beschreven in VCA vraag 10.1 en Bijlage A en B.,
worden aangehouden zonder aanvulling uit MD22.
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In the case of OH&SMS operated over multiple
sites it is necessary to establish if sampling is
permitted or not based on the evaluation of
the level of OH&S risks associated to the
nature of activities and processes carried out
in each site included in the scope of
certification. The rationale of such decisions,
the calculation of the audit time and the
frequency of visiting each site shall be
consistent with the requirements of clause
B.10 in Appendix B, and shall be documented
for each client.
Where there are multiple sites not covering
the same activities, processes and OH&S risks,
sampling is not appropriate
Although a site performs similar processes or
manufactures similar products to other sites,
the CAB shall take account of the differences
between the operations of each site
(technology, equipment, quantities of
hazardous materials used and stored, working
environment, premises etc.).
When sampling is permitted the CB shall
ensure that the sample of sites to be audited
is representative of processes, activities and
OH&S risks that exist in the organization to be
audited.
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Certificaathouder

Zie 9.1.4

B.11.3 en B.11.4 Interpretatie
Het auditeren van activiteiten van onderaannemers beperkt zicht bij
VCA tot algemene observaties en waarnemingen tijdens een
rondgang op een project (werklocatie) en controle van mogelijke
management systeem certificatie van de onderaannemers of
uitleenorganisaties. Er wordt in VCA-bijlage D geen rekening
gehouden met het aantal medewerkers van aannemers en hierdoor
is er geen ruimte aanvullende interviews met medewerkers of het
beoordelen van operationele processen of het V&G-systeem van
een onderaannemer.
Zie 9.1.4

CI

Zie 9.1.4

Zie 9.1.4

SSVV

Zie 9.1.4

Zie 9.1.4

Temporary sites covered by the organization's
OH&SMS are subject to audit on a sample
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Certificaathouder

Het managementsysteem en processen zodanig aanpassen dat
tijdens iedere audit een compliance beoordeling op naleving van
w+r aangetoond kan worden.
Auditoren informeren, kwalificeren en auditproces zodanig
aanpassen dat Iedere audit beoordeeld wordt of er sprake is van
compliance conform appendix C van de MD22.
In de VCA checklist staat dat de systematiek voor opvolging en
naleving tijdens fase 1 zal worden getoetst. Dit maakt op dit
moment geen onderdeel uit van de controle of hercertificatie
audits (het is immers geen must of puntenvraag).
Middels een besluit moet worden gesteld welke verwachting het
SSVV heeft ten aanzien van de beoordeling w+r in het kader VCA
checklist om naleving van w+r onderdeel van de audits te maken.

Appendix C Interpretatie

CI

SSVV

Toelichting
Het voldoen aan V&G wet- en regelgeving (W&R) is zeer beperkt
opgenomen in de VCA 2017:
▪
2.1, VGM RI&E voor werkzaamheden in andere werkgebieden
dan het thuisland dient rekening te houden met impact W&R.
▪
Note 11, beoordeling medische geschiktheid conform W&R
▪
Note 12/13, medishe deskundigheid en keuringen conform
W&R
een algemene eis vanuit de fase 1 (7.1) om de systematiek
binnen het managementsysteem te onderhouden tav
opvolging en naleving van relevante wetgeving te beoordelen
(compliance check). Er zijn geen verdere minimum eisen
gesteld aan de systematiek.
Door deze beperking t.o.v. de ISO 45001 is het niet mogelijk om
MD22 Appendix C volledig toe te passen.
Interpretatie W&R
Voor audits op VCA wordt de volgende interpretatie van met
betrekking tot W&R aangehouden.
De beoordeling van de mate waarin wordt voldaan (W&R) tijdens
een audit is beperkt tot:
▪
de operationele activiteit (inclusief die van onderaannemers
en ZZP’ers), uitgevoerd op locatie bij de klant binnen de scope
van certificatie;
▪
de daarvoor in de RI&E aangegeven gevaren, risico’s en
beheersmaatregelen (incl. de eisen aan het opstellen en
beoordelen van een RI&E); Dit geldt tevens voor eventuele
TRA of LMRA activiteiten;
▪
Beoordeling van keuringen van arbeidsmiddelen;
▪
eisen aan competentie (opleidingen, training,
vakbekwaamheid), medische geschiktheid, V&G-eisen aan en
keuring van materieel voor zover deze een directe relatie
hebben met de operationele activiteit.
Op basis de interpretatie van W&R, de focus op de beheersing van
de directe V&G-gevaren en -risico’s op de werkplek en dus de
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beperkte omvang en diepgang t.o.v. ISO 45001 zal de beoordeling
van o.a. de volgende V&G-gevaren, -risico’s of -regelgeving
normaliter geen onderdeel uitmaken van de audit:
▪
activiteiten verricht op de werf in werkplaatsen of het
magazijn, tenzij deze onderdelen deel uitmaken van de scope
van certificatie;
▪
kantooractiviteiten op de hoofdlocatie en vestigingen;
▪
algemene V&G-eisen gesteld aan een organisatie zoals
rookbeleid, personeelsvertegenwoordiging/OR,
preventiemedewerker, werktijdregelingen, algemene eisen uit
CAO’s, instellingen bureaus en verlichting op kantoren, wet
verbetering poortwachter;
▪
transportactiviteiten, anders dan op de werklocatie;
▪
psychosociale belasting zoals werkstress of burn-out klachten

Interpretatie per clausule
Op alle clausules is de bovenstaande interpretatie van de V&G-W&R
van toepassing.
C.0 Niet van toepassing
Dit is een algemene introductie.
C.1.1 Interpretatie
De V&G-W&R is beperkt tot de interpretatie boven aangegeven en
alleen op die vragen/onderwerpen zoals genoemd in de VCAchecklist
C.1.2 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk anders dan
boven aangegeven
C.1.3 Interpretatie
VCA-bijlage D geeft aan de tijd voor het kantoordeel en de
benodigde tijd op de projecten. Deze verdeling zal worden
aangehouden.
C.1.4 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk anders dan
boven aangegeven
C.1.5 Niet van toepassing
De VGM-beleidsverklaring heeft geen eis m.b.t. het voldoen aan
W&R.
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C.1.6 Interpretatie
Voor VCA beperkt dit zich tot projecten die zich nog in een
onderhoudsfase bevinden.

C.2. Algemene interpretatie
Tijdens de audits geconstateerde afwijkingen t.a.v. W&R (conform
de eerder gegeven interpretatie) zullen deze worden behandeld
conform VCA-checklist clausule 7.5. Het certificatiebesluit zal
worden genomen conform clausule 7.7.
Dit betekend dat een positief certificatiebesluit pas kan worden
genomen als het bedrijf heeft aangetoond dat de geconstateerde
afwijking t.a.v. W&R is opgelost.
C.2.1 Niet van toepassing
“Full Legal compliance” valt buiten de scope en diepgang van de
VCA, zie ook interpretatie V&G-W&R
C.2.2 Interpretatie
Beperkt tot de algemene eis vanuit de fase 1 (7.1) om de
systematiek binnen het managementsysteem te onderhouden tav
opvolging en naleving van relevante wetgeving te beoordelen
(compliance check). Er zijn geen verdere minimum eisen gesteld aan
de systematiek.
C.2.3 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk
Toelichting: de VCA-checklist gaat uit van volledige implementatie
van de vragen bij een positieve certificatiebeslissing. Waar het
bevoegd gezag afwijkingen t.a.v. W&R heeft geaccepteerd, inclusief
vastgelegde acties en plannen e.d., wordt dit als zodanig
aangenomen en beoordeeld.
C.2.4 zie C.2.3
C.2.5 Interpretatie
De gevraagde statement in de auditrapportage over het voldoen
aan V&G-W&R is gebaseerd op:
a.
de interpretatie t.a.v. W&R zoals eerder is aangegeven
b. de “intended outcome” voor de VCA-checklist is niet
vastgelegd. Voor VCA wordt aangehouden:

Pagina 10 van 15

Impact analyse en interpretatie MD 22 op Certificaathouder / CI / SSVV

IAF MD 22

BELANGHEBBENDE

IMPACT

Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018
“het voorkomen van ongevallen bij de eigen medewerkers,
tijdelijke medewerkers en de medewerkers van
onderaannemers”
C.3 geen VCA specifieke interpretatie noodzakelijk
Toelichting: de “summary” en bevat geen extra eisen.

G.9.2.1.3
The OH&SMS shall include activities, products
and services within the organization’s control
or influence that can impact the organization’s
OH&SMS performance.

Certificaathouder

CI

SSVV

G 9.4.4.2
The audit team shall interview the following
personnel:
i) the management with legal responsibility for
Occupational Health and Safety,
ii) employees' representative(s) with
responsibility for Occupational Health and
Safety,
iii) personnel responsible for monitoring
employees' health, for example, doctors and
nurses. Justifications in case of interviews
conducted remotely shall be recorded,
iv) managers and permanent and temporary
employees.
Other personnel that should be considered for
interview are:

Certificaathouder

CI

SSVV

Het VCA management systeem en de processen moet zodanig
aangepast worden dat e.e.a. ook van toepassing wordt op
overige belanghebbende als bezoekers, omstanders, eigen locatie
etc.
Auditoren informeren / auditproces zodanig aanpassen dat het
management systeem breder wordt beoordeeld dan enkel de
operationele processen
Hoofdstuk 3 van de VCA checklist beschrijft het toepassingsgebied
voor de VCA als operationele werkzaamheden uitgevoerd bij
opdrachtgevers. Specifiek staan ook de doelgroepen benoemd als
eigen medewerkers, de tijdelijke medewerkers en de
medewerkers van de onderaannemers.
Middels een besluit of aanvulling aan de certificaathouders
kenbaar maken dat het VCA systeem tevens betrekking moet
hebben op andere partijen als bezoekers, omstanders eigen
locatie etc.
Zorgdragen dat interviews gehouden met
personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraden, PZ,
bedrijfsarts, casemanager etc.
Auditoren informeren / auditproces zodanig aanpassen dat
interviews gehouden worden met ondernemingsraden,
bedrijfsarts, casemanager etc.
Nagaan vanuit welke invalshoek er een noodzaak om
ondernemingsraden, bedrijfsarts, casemanager etc. te
interviewen tijdens de VCA audits.
Middels een besluit of aanvulling aan de certificaathouders
kenbaar maken dat ondernemingsraden, bedrijfsarts,
casemanager etc. beschikbaar moeten zijn voor een interview
tijdens de VCA audit.
Nagaan of met deze activiteiten rekening is gehouden in de
huidige mandagen tabellen en voldoende passend is.

Interpretatie
Er is een beperking in het toepassingsgebied in de VCA-checklist
opgenomen (zie hoofdstuk 3 van de checklist). Het VGMmanagementsysteem dient alle activiteiten, producten of
dienstverlening toe bevatten binnen de scope van certificatie.
De scope van certificatie is maatgevend en voor VCA en deze is
normaliter beperkt tot de operationele activiteiten, producten of
dienstverlening op de projectlocaties bij klanten.

Interpretatie
De VCA heeft een beperkte omvang, diepgang en audit tijd
beschikbaar t.a.v. ISO 45001. De volgende elementen zijn van
toepassing voor VCA-certificatie:
The audit team shall interview the following personnel:
i.
the management with legal responsibility for
Occupational Health and Safety
ii.
employees' representative(s) with responsibility for
Occupational Health and Safety (In de VCA 2017/6.0 is de
vraag over het overleg tussen directie en OR geschrapt,
Er zijn verder geen relevante vragen in de VCA die door
een OR of PvT moeten worden beantwoord)
iii.
personnel responsible for monitoring employees' health,
for example, doctors and nurses. Justifications in case of
interviews conducted remotely shall be recorded
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i) managers and employees performing
activities related to the prevention of
Occupational Health and Safety risks, and
ii) contractors’ management and employees.

Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018

iv.

Other personnel that should be considered for interview are:
i.
managers and employees performing activities related to
the prevention of Occupational Health and Safety risks
(voor VCA is dit de VGM-coordinator)
ii.
contractors’ management and employees. (voor VCA
beperkt tot een interview van operationele medewerkers
tijdens een projectbezoek).
Wel van toepassing, geen interpretatie.

9.4.5.3
The Certification Body shall have procedures
detailing the actions to be taken in the event
that it discovers a non-compliance with
relevant regulatory requirements. These
procedures shall include a requirement that
any such non-compliances are immediately
communicated to the organization being
audited.

Certificaathouder

SSVV

Afstemmen / harmoniseren welke actie verwacht wordt van de
CI’s als er een overtreding ten aanzien van w+r, eisen van de
opdrachtgever etc. tijdens een audit is vastgesteld.

G 9.4.7.1
The organization representative shall be
requested to invite the management legally
responsible for occupational health and
safety, personnel responsible for monitoring
employees’ health and the employees'
representative(s) with responsibility for
occupational health and safety to attend the
closing meeting. Justification in case of
absence shall be recorded.

Certificaathouder

Zorgdragen voor aanwezigheid van de juiste medewerkers
(mogelijk intern vaststellen wie verantwoordelijk is voor
monitoring van gezondheid).
Interne procedures beoordelen en mogelijk aanpassen ten
aanzien van de aanwezigheid van de verantwoordelijke voor
monitoring van de gezondheid bij een sluitingsmeeting tijdens een
VCA certificatie.
Duidelijk definiëren welke partijen worden verwacht bij de
sluitingsvergadering ten aanzien van het begrip monitoring.

Wel van toepassing, geen interpretatie.

G 9.6.4.2
Independently from the involvement of the
competent regulatory authority, a special
audit may be necessary in the event that the
Certification Body becomes aware that there
has been a serious incident related to
occupational health and safety, for example, a
serious accident, or a serious breach of
regulation, in order to investigate if the
management system has not been

Certificaathouder

zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.

CI

zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.
Contract aanpassen ten aanzien van extra audits (voorwaarden
voor de special audit vaststellen).

Interpretatie
CI vereist van klanten melding te maken van incidenten waarbij het
bevoegd gezag is betrokken en moeten per geval beoordelen of
aanvullend onderzoek noodzakelijk is; e.e.a. van toepassing op de
activiteiten binnen de scope van certificatie (zie interpretatie bij G
9.2.1.3.) en voor wat betreft de daarbij behorende, beperkte, V&GW&R (zie interpretatie bij G 9.2.1.2b.)

CI

CI

SSVV

Mogelijk niet bekend met deze procedures voor VCA certificatie.
Procedure in dit kader moet worden ingevoerd binnen het
systeem en de processen.
Beoordelen van certificatievoorwaarden / interne procedures en
mogelijk aanpassen.

(voor VCA kunnen alle gevraagde overzichten,
documenten en registraties worden aangeleverd door de
organisatie).
managers and permanent and temporary employees.

Toelichting: geconstateerde afwijkingen (auditbevindingen) worden
normaliter aan het einde van een interview teruggekoppeld aan de
geïnterviewde. Bij afwijkingen aan W&R nu regelen dat ook de
verantwoordelijke binnen de organisatie (de VGM-functionaris) op
de hoogte wordt gebracht (indien niet aanwezig bij het interview).

Toelichting: normaliter zal dit zijn de directie en de VGMfunctionaris.
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compromised and did function effectively. The
Certification Body shall document the
outcome of its investigation.

SSVV

zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.
Definiëren van voorwaarden m.b.t. de special audits, wellicht ook
nagaan of hiervoor een vaste tijdsbesteding moet worden
voorgeschreven.

G 9.6.5.2
Information on incidents such as a serious
accident, or a serious breach of regulation
necessitating the involvement of the
competent regulatory authority, provided by
the certified client (see G 8.5.3) or directly
gathered by the audit team during the special
audit, (G 9.6.4.2) shall provide grounds for the
Certification Body to decide on the actions to
be taken, including a suspension or
withdrawal of the certification, in cases where
it can be demonstrated that the system
seriously failed to meet the OH&S certification
requirements. Such requirements shall be part
of the contractual agreements between the
CAB and the organization.

Certificaathouder

zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.

CI

zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.
Contract aanpassen ten aanzien van extra audits (voorwaarden
voor de special audit vaststellen).
zie ook G 8.5.3 en G 9.2.1.2 b), het gaat hier voornamelijk om
zware overtredingen in het kader van w+r welke mogelijk verder
gaan dan de scope van VCA.
Definiëren van voorwaarden m.b.t. de special audits, wellicht ook
nagaan of hiervoor een vaste tijdsbesteding moet worden
voorgeschreven.

Appendix A
This is an Appendix to the mandatory Annex A
of ISO/IEC 17021-1: 2015.
This Appendix will be superseded when the
future ISO/IEC TS 17021-10 for OH&SMS
comes into force.

Certificaathouder
CI

SSVV

SSVV

Nihil
Nagaan welke elementen moeten aanvullend worden beoordeeld
ten aanzien van de competenties van auditoren in relatie tot de
17021-10, Appendix A verder niet van toepassing omdat MD22
pas januari 2019 van kracht is.
Nagaan welke elementen vanuit de 17021-10 gewenst zijn in het
kader van VCA certificatie omdat op een aantal punten deze eisen
verder gaan dan de scope en intentie van de VCA.
Bijvoorbeeld aspecten auditoren:
•
the concept of the hiearchy of control
•
context of the organisation
•
consultation and participation of workers
•
the privacy of personal medical information
•
establishment of health and safety committees
•
other risks and other opportunities to the management
system

Interpretatie CI, mbt toepassing en interpretatie IAF MD22:2018

Interpretatie
Zie ook 9.6.4.2
Dit is alleen van toepassing op de activiteiten binnen de scope van
certificatie (zie interpretatie bij G 9.2.1.3.) en voor wat betreft de
daarbij behorende, beperkte, V&G-W&R (zie interpretatie bij G
9.2.1.2b.)

Niet van toepassing
ISO 17021-10 is gepubliceerd in maart 2018 en vervangt Appendix A
Zie separaat document voor de interpretatie ISO 17021-10 t.a.v. de
competentie eisen voor VCA-auditoren.

Bijvoorbeeld aspecten reviewer en sales medewerkers als:
•
verstand van hazards en OH&S risks
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•
verstand van de hierarchy of control
(op dit moment zijn geen competentie eisen gesteld aan reviewer
en sales medewerker vanuit de VCA norm.

Appendix B

Appendix B

Certificaathouder

CI / SSVV

Appendix C

Appendix C

Certificaathouder
CI / SSVV

Indien van toepassing middels een besluit vereiste competenties
van VCA auditoren vermelden.
In het algemeen kan voor impact van Appendix B verwezen
worden naar G.9.1.4 / G.9.1.5.
Voor de overzichtelijkheid van dit document is e.e.a. niet per
element uitgewerkt, ter indicatie zijn onderstaand enkele
voorbeelden benoemd.
De tijdsbesteding voor VCA audits zal waarschijnlijk verhoogd
worden in verband met de tijd verhogende factoren B1 t/m B11
van appendix B van de MD 22 (G.9.1.4 / 9.1.5)
Oplossen van tegenstrijdigheid t.a.v. MD 22 en VCA norm, o.a. op
de elementen:
•
MD 22 berekent op basis van FTE “within the scope of
certification” / VCA spreekt over “allen die invloed hebben
op het VCA-systeem, zie de scope van de activiteiten” (dus
adm. personeel, verkoop etc. worden niet meegerekend)
•
MD 22 gaat uit van total audit time, VCA tabellen gaan uit
van on-site audit tijd (zie tabel 1, bijage D)
•
VCA bijlage D - note 17 stelt dat de tijdsduur voor stage 1
niet mag worden overschreden, dit is in tegenspraak met
MD 22
In het algemeen kan voor impact van Appendix C verwezen
worden naar G.9.2.1.2 b)
Voor de overzichtelijkheid van dit document is e.e.a. niet per
element uitgewerkt, ter indicatie zijn onderstaand enkele
voorbeelden benoemd
Tijdens iedere audit een compliance beoordeling op naleving van
w+r kunnen aantonen.
Evaluatie van W&R (compliance check) is niet specifiek benoemd
bij 1.6 directiebeoordeling of 1.5 Interne audit, dit zal duidelijk
danwel concreet gemaakt moeten worden bovendien zal dit aan
een eis moeten worden gekoppeld (zie ook C.1.4: Any
organization failing to demonstrate their initial or ongoing
commitment to legal compliance, shall not be certified or
continued to be certified as meeting the requirements of an
OH&SMS standard by the Certification Body).

Zie G 9.1.4

Zie G 9.1.4

Zie G.9.2.1.2 b

Zie G.9.2.1.2 b

Tegenstrijdigheid Appendix C.1.3. zal moeten worden opgelost.
(hierin staat: There is no formula to define what the relative
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proportions should be, as the situation is different in every
organisation. However, there are some indications that too much
of the audit time being dedicated to an office-based review is a
problem that occurs with some frequency. This could lead to an
inadequate assessment of the effectiveness of the OH&SMS with
respect to legal compliance issues, and potentially to poor
performance being overlooked, leading to a loss of stakeholder
confidence in the certification process.)
Het auditeren van W&R in de VCA 2017/6.0 versie zal conform
appendix C extra tijd moeten kosten t.o.v. de VCA 2008 versie 5.1.
Uit de VCA bijlage D blijkt niet dat hier rekening mee is gehouden
e.g. een VCA* met 0.75 voor de IA op de hoofdlocatie en
projectbezoek
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