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Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden 
toegelicht. 
 
Schemawijziging VCA 2008/5.1; gewijzigde procedure harmonisatie VCA/VCU 
Ten behoeve van harmonisatie van de certificering van VCA 2008/5.1 door certificerende instanties 
zijn in de afgelopen jaren landelijke harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd zoals bedoeld in VCA 
2008/5.1 bijlage E “Deskundigheid van de VCA auditor en coördinator” pagina 69 en 70; “jaarlijkse 
participatie” aan harmonisatiedagen georganiseerd door … CCVD-VCA”. Bij deze werkwijze hoorde 
een gele en rode kaart systeem (VCA 2008/5.1 besluit 8 d.d. 30-11-2012). In samenwerking met NVCi 
is deze harmonisatieprocedure gewijzigd. De nieuwe opzet bestaat uit een centrale harmonisatie en 
door CI’s zelf georganiseerde decentrale harmonisatie overleg. Een en ander is beschreven in de 
notitie “Procedure harmonisatie VCA en VCU 16-219 CCVD-VCA” (zie bijlage 1). In de eerste 
maanden van 2016 is de werkwijze uitgeprobeerd. Het CCVD-VCA heeft deze werkwijze op 3 juni 
2016 geformaliseerd (VCA 2008/5.1 besluit 10 d.d. 3-6-2016).  
In bijlage 3 (16-222-CCVD-VCA) worden bovengenoemde besluiten/wijzigingen bekrachtigd in de 
Besluitenlijst CCVD-VCA inzake de VCA 2008/5.1 
 
Schemawijziging VCA 2008/5.1; wijzigingen in verband met buitenlandse certificaten 
 
Op 7 juni is een memo (kenmerk 16-151-SSVV) verstuurd aan de certificerende instellingen (CI’s) 
inzake de impactanalyse buitenlandse certificaten en een werkwijze voor eventueel benodigde 
interpretaties.  
Ondertussen heeft het CCVD-VCA de resultaten van de impactanalyse opgenomen in het concept 
VCA update 2016/06. Vrijdag 16-9-16 heeft het CCVD-VCA besloten dezelfde tekstwijzigingen in de 
VCA 2008/5.1 door te voeren. De desbetreffende besluiten zijn uitgeschreven op de volgende 
pagina’s. Het betreft de vragen 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 9.1, 9.2, 9.3 en bijlage E (gedeeltelijk) uit de VCA 
2008/5.1. 
 
In de bijlage 2 (16-221-CCVD-VCA Verwijslijst) zijn de teksten van de websites waarnaar wordt 
verwezen in de hierna volgende besluiten uitgeschreven. 
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BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 1.2 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen  

-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het 
organogram  

In de functieomschrijving van de VGM-functionaris worden de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven  

-functionaris (1) beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid (2) 
of doet aantoonbaar een beroep op interne/externe deskundigen (2)  

-functionaris is gekend binnen de organisatie inclusief de werkvloer 
 
1)Indien de vermelde functie door meerdere personen wordt vervuld, beschikt minstens 1 medewerker 
over de aantoonbare relevante deskundigheid of doet beroep op interne/externe deskundige.  
 
2)De functionaris heeft een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. Voor het bepalen van 
minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar de werklocaties zich bevinden leidend. Voor 
werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten 
door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthoofden 
veiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Voor werklocaties in landen waar 
SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling mee hebben (zie websites) staan de specifieke 
eisen in het lokale erkende schema. Voor werklocaties in landen waar een erkenningsregeling 
ontbreekt, gelden de eisen uit dit schema. Van afwijkende diploma’s dient gelijkwaardigheid  
aangetoond te worden door een daarvoor bevoegde instantie (zie websites SSVV en vzw BeSaCC-
VCA) en deze beoordeling dient voorafgaand aan de toepassing voorgelegd en goedgekeurd te 
worden door SSVV en vzw BeSaCC-VCA.  
Indien door de VGM-functionaris aantoonbaar een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, 
dient de VGM-functionaris tenminste te beschikken over een diploma VOL-VCA. Daarnaast dient 
minimaal 1 maal per certificatieperiode de daadwerkelijke inzet van de externe deskundige 
aangetoond te worden.  
 
BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 3.2 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig(1) 
diploma “Basisveiligheid VCA” (2), voorzien van VCA logo 
 

(1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum 
(2) Diploma’s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden erkend 

(zie websites) zijn eveneens toegestaan. 
Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA 

 
Toelichting in verband met verwijzing naar website 
Omdat de tekst van de update verwijst naar documenten op de website van SSVV is in bijlage 3  
(16-222-CCVD-VCA) de beoogde verwijslijst opgenomen. Vanaf het in werking treden van VCA 
2016/06 komt dit document op de website van SSVV. 
 
BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 3.3 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Operationeel leidinggevende die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een 
geldig(1) diploma, “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”(2), voorzien van VCA logo 
 

(1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum 
(2) Diploma’s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden 
erkend (zie websites) zijn eveneens toegestaan. 
Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA 
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BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 3.4 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Overzicht van specifieke opleidings- en/of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2. 

 Voor werklocaties binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in 
de “SSVV Opleidingengids” (NL) en/of het “Register van Risicovolle Taken” (B)(1). 

 Borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en/of ervaringseisen 
 
(1) Voor werklocaties in landen waar schema’s gelden waarmee SSVV en vzw BeSaCC-VCA een 
erkenningsregeling hebben gelden de opleiding- of ervaringseisen ingedeeld naar taak zoals 
beschreven in de voor die landen specifiek opgestelde schema’s (zie websites). 
 
BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 9.1 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Overzicht van functies en/of taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische 
geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van VGM-risico-inventarisatie en -
evaluatie 

 Beoordeling van medische geschiktheid indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch 
deskundige (bedrijfsarts in Nederland of preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) (1) 

 Registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en/of werkplek 
 

(1) Voor werklocaties buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of 
dit punt voldoende is beheerst. Daar waar een verplichting tot medische keuring bestaat, mag 
een buitenlandse arts deze keuring verrichten. 

 
BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 9.2 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Inventarisatie van doelgroepen met specifiek medisch risico op basis van de VGM-risico-
inventarisatie en –evaluatie 

 Overzicht van betrokken medewerkers 

 Betrokkenheid van en advisering door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in 
Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België(1) )bij vaststelling gevolgen van 
blootstelling 

 Het nemen van passende maatregelen bij overschrijding van waarden 

 Vaststelling en vastlegging onderzoek frequentie 
 

(1)Voor bedrijven met de hoofdvestiging buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling 
zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. 

 
BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de minimumeisen van vraag 9.3 als volgt aangepast: 
 
Minimumeisen 

 Vastlegging mogelijkheid raadpleging gekwalificeerde medisch deskundige (1) 
(bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) 

 Bekendmaking van deze mogelijkheid aan de medewerkers 
 

(1)Voor het beoordelen van de benodigde deskundigheid kan de certificatie-instelling zelf 
beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. 
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BESLUIT: Per 1-10-2016 worden de paragrafen V (Deskundigheid van VCA auditor) en VI 
Deskundigheid VCA coördinator) als volgt aangepast: 
 
Voor wat betreft het profiel dient de VCA auditor te voldoen aan de relevante eisen van de norm 
EN-ISO 19011: 2011 
De deskundigheid van de VCA auditor dient als volgt te worden gewaarborgd: Opleiding op tenminste 
MBO-niveau of gelijkwaardig 

 Opleiding aanvullende vorming diensthoofden veiligheid van niveau II, de opleiding Middelbare 
Veiligheidskunde (MVK) of gelijkwaardig (1) 

 Volgen van VCA-opleidingen voor auditoren en coördinatoren. Auditoren van Nederlandse 
certificatie-instellingen volgen een (in- of externe) opleiding, afgesloten met een toets. Auditoren 
van Belgische certificatie-instellingen volgen de opleiding die wordt georganiseerd door de vzw 
BeSaCC-VCA. De opleidingen (zowel in Nederland als in België) worden afgesloten met een 
evaluatie van een door de kandidaat zelf opgesteld auditrapport 

 Minimaal 3 jaar relevante praktijkervaring binnen een sector met een hoge risicograad waarvoor 
VCA bedoeld is (zie VCA procedure: paragraaf 3), zoals: ·bouw en infra, raffinaderij, chemie, 
petrochemie, staalindustrie, metallurgie, farmaceutische 
industrie, spoorwegen en baggerindustrie. 

 Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits. Deze ervaring houdt tenminste het 
volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 20 auditmandagen (aanvankelijk/in het begin 
onder begeleiding), met tenminste één audit van elk type (VCA*, VCA** of VCA petrochemie), 
·afgesloten met een toetsbaar positieve beoordeling door de VCA coördinator. 

 Een gedegen opleiding (EN-ISO 19011:2011 hoofdstuk 7) met afsluitend examen in het uitvoeren 
van systeemaudits. 
 
De deskundigheid van de VCA coördinator dient op dezelfde wijze te worden gewaarborgd, 
·aangevuld met de navolgende eisen: Opleiding op tenminste bachelor niveau of gelijkwaardig 

 Opleiding aanvullende vorming diensthoofden veiligheid van niveau I, de opleiding Hogere 
Veiligheidskunde (HVK) of gelijkwaardig1 (zie websites vzw BeSaCC-VCA en SSVV) 

 Minimaal 5 jaar praktijkervaring binnen een sector met een hoge risicograad (zie boven). 

 Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van veiligheidsaudits; deze ervaring houdt tenminste het 
volgende in: steeds over de afgelopen drie jaar 40 auditmandagen met minimaal zes audits van 
type VCA** of VCA petrochemie en één audit van type VCA*. 

 Een gedegen opleiding (EN-ISO 19011:2011 hoofdstuk 7) met afsluitend examen in het uitvoeren 
van systeemaudits. 
 
(1) De auditoren en coördinatoren hebben een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. 
Voor het bepalen van minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar met het door de 
certificatie-instelling af te geven certificaat op werklocaties gewerkt gaat worden leidend. Voor 
werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten 
door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthoofden veiligheid niveau II of 
preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 
II. Voor werklocaties in landen waar SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling mee hebben 
(zie websites) staan de specifieke eisen in het lokale erkende schema. Voor certificatie-instellingen in 
landen waar een erkenningsregeling ontbreekt, gelden de eisen uit dit schema. Van afwijkende 
diploma’s dient gelijkwaardigheid aangetoond te worden door een daarvoor bevoegde instantie (zie 
websites SSVV en vzw BeSaCC-VCA) en deze beoordeling dient voorafgaand aan het gebruik 
voorgelegd en goedgekeurd te worden door SSVV en vzw BeSaCC-VCA. 
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Samengevat zijn de eisen als volgt: 

Matrix eisen CI’s Auditoren Coördinatoren 

Kwaliteit  Opleiding algemeen MBO-niveau of gelijkwaardig bachelor of gelijkwaardig 

Opleiding Opleiding specifiek MVK, niveau II of 
gelijkwaardig 

HVK, niveau I of 
gelijkwaardig 

    

Ervaring Praktijkervaring > 3 jaar > 5 jaar 

Auditervaring Over periode afgelopen 3 jaar afgelopen 3 jaar 

 Auditdagen 20 dagen (2) 40 dagen 

 Type audits minstens 1 VCA** of  
VCA petrochemie 
minstens 1 VCA* 

minstens 6 VCA** of  
VCA petrochemie 
minstens 1 VCA* 

(2) Aanvankelijk/in het begin onder begeleiding 

 
De certificatie-instelling benoemt de VCA auditoren en coördinatoren eerst na verificatie van de 
hierboven vereiste deskundigheid. 
De certificatie-instelling beschikt over een systematiek waarbij informatie wordt verzameld over het 
functioneren en evalueren van de gekwalificeerde auditoren en coördinatoren met aandacht voor de 
nodige verbeteracties. Hierbij moet o.a. gebruik gemaakt worden van klantenevaluaties. 
Daarbij zal door de certificatie-instelling aan genoemde VCA auditoren en coördinatoren regelmatige 
en doelmatige ondersteuning geboden worden door middel van training, documentatie en 
informatievoorziening. VCA-coördinatoren en –auditoren scholen zich periodiek bij ter gelegenheid 
door harmonisatie overleggen en/of door vzw BeSaCC-VCA georganiseerde infosessies/vorming 
Het is mogelijk om specifieke kennis in het auditteam te brengen door inschakeling van deskundigen. 
Dit kunnen deskundigen zijn met kennis over in de te certificeren organisatie belangrijke processen, 
faciliteiten, apparatuur, systemen en risico’s. De deskundigen zijn niet per definitie VCA auditoren. 
 
Opmerking 
Het CCVD-VCA en UCvD-VCA hebben de mogelijkheid afwijkingen toe te staan voor zowel VCA 
auditoren als VCA coördinatoren mits op basis van een gefundeerde en gedocumenteerde vraag tot 
afwijking door de certificatie-instelling. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 (16-219-CCVD-VCA): ·Procedure Harmonisatie VCA en VCU 
Bijlage 2 (16-221-CCVD-VCA): ·Verwijslijst concept VCA update 2016/06 
Bijlage 3 (16-222-CCVD-VCA): ·Besluitenlijst VCA 2008/5.0 en 2008 5.1 d.d. 16-9-2016 


