Lijst met ingebrachte punten coördinatoren en antwoorden vanuit de SSVV n.a.v. de virtuele meeting op 11
december a.s.

20-355-WG-CH
No. Vraag

Antwoord

1.

Wet- en regelgeving van het desbetreffende land moet
worden aangehouden.

2.

Norm element 2.1 en onze vraag is dan
ook, hoe gaan andere CI’s om met niet
Nederlandse ondernemingen in het
kader van de toetsing van de
aanwezigheid van een actuele RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Hoe moeten CI’s omgaan met de
verwerking van de COVID-19 Pandemie
in de RI&E?

E.e.a. conform de minimumeis:
“Bij werkzaamheden in gebieden met een andere wet- en
regelgeving dan het thuisland dient men rekening te houden
met de impact van de lokale wet- en regelgeving.”
Vanuit de overheid is het volgende bepaald:
Een coronaprotocol heeft geen juridische status binnen de
Arbeidsomstandighedenwet. Ieder bedrijf of instelling moet
daarom het risico op besmetting met het coronavirus, en de
manier waarop de werkgever dit risico beheerst opnemen in
de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
Corona maatregelen zullen dus opgenomen moeten worden
in de RI&E. Mocht een bedrijf dit nog niet hebben geregeld
tijdens de audit dan volstaat het aantekenen van een
verbeterpunt.

3.

Moet de RIE opnieuw worden getoetst
als Corona is toegevoegd?

Verwacht wordt dat gedurende de audit beoordeeld zal
worden of de Coronamaatregelen in acht worden genomen.
Indien dit niet het geval is, is het te verwachten dat hiervoor
een NC wordt uitgeschreven.
Als een bedrijf toetsing plichtig is, dan zullen de aanpassingen
in de RI&E moeten worden getoetst.
Maakt het bedrijf gebruik van een branche-RI&E, Dan zijn er
wellicht al modules over plaats onafhankelijk werken en het
corona-virus opgenomen.

4.

5.

De RI&E in relatie tot vraag 2.1, MD22
en branche RI&E’s en dan m.n. het
benoemen en toetsen van de
operationele werkzaamheden. Ik merk
bij enkele adviseurs dat hier toch
onduidelijkheden en vragen over blijven
bestaan en er blijkbaar ook verschillen
tussen de CI’s zijn over hoe men
hiermee omgaat.
Alle RIE’s zullen nu niet up to date zijn
omdat vrijwel nergens Covid-19 als

Indien geen toetsing heeft plaatsgevonden of geen branche
instrument is toegepast m.b.t. plaats onafhankelijk werken en
het corona-virus volstaat bij een VCA-audit het aantekenen
van een verbeterpunt.
Binnen WG VCA bleek de vraagstelling onvoldoende duidelijk
en is derhalve verder niet beantwoord. De WG VCA acht het
schema hier voldoende duidelijk in.

Zie antwoord vraag 2.

No. Vraag

7.

risicofactor is meegenomen, hoe gaan
we hier mee om
In de oude norm stond bij de RI&E,
periodiek toetsing van het actieplan
(plan van aanpak), tenminste eenmaal
per jaar, dit komt in de nieuwe norm
niet meer voor, verwachten wij dit nu
wel of niet. Wij vragen het momenteel
wel, maar op wat gebaseerd?
Vraag 4.2: wat willen we zien:

8.

Remote project bezoeken.

9.

Door de klanten gebruikte methodieken
voor de uitvoering van “Online”
toolbox. Wij zien hier heel veel
verschillende methodieken in.

6.

Antwoord

Vanuit het schema is de eis minimaal 1x per drie jaar, er is
geen reden om van deze minimumeis af te wijken.

Zie toelichting in de presentatie.
We hebben een enquête gehouden onder alle VCAcoördinatoren van Nederland en België zodat we kunnen
nagaan hoe een en ander is verlopen de afgelopen maanden.
De uitkomst van deze enquête zal bepalen hoe wij hier in de
toekomst vorm aan gaan geven.
In voetnoot 9 van het schema is opgenomen :
1

Toolboxmeetings zijn bedoeld om de communicatie tussen leidinggevenden en

medewerkers te bevorderen en worden daarom standaard in een bijeenkomst
gegeven. Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd,
mits onderbouwd door het bedrijf. Daarbij moet er op jaarbasis wel een minimum
aantal contactmomenten of bijeenkomsten plaatsvinden (50% van het hierboven
genoemde aantal voor VCA* en VCA**).

10.

11.

Compliance check wet- en regelgeving
activiteiten in het buitenland en
competenties auditoren
Hoever is de SSVV gevorderd met het
formaliseren van het
Harmonisatiedocument/ MD22?

Volgens het CCVD-VCA is de bedoeling van wat hierboven
staat als volgt: 50% fysiek en 50% op andere wijze zoals
digitaal voor VCA * en VCA ** voor VCA P 100% fysiek. Online
kan bijv. via zoom, teams, email. Het is aan de auditor om de
kwaliteit van de TBM te bepalen d.m.v. de gebruikte
methodiek
ACTIE SSVV: Zal nog nader worden besproken in de WG VCA.

Zie toelichting in de presentatie.

12.

Wat is de status van de MD22
interpretatie
document voor VCA?

Zie toelichting in de presentatie.

13.

De wat voor VCA overdreven eis van
toepassing van
de MD22

Zie toelichting in de presentatie.

14.

Ervaringen met de toepassing van de
MD 22 en de verschillen die tussen
auditoren en CI’s bestaan.

Zie toelichting in de presentatie.

15.

Eisen aan de VCA-rapportage =
wanneer is de verificatiematrix (VCA
specifieke rapportage) verplicht?

ACTIE SSVV: Zal nog nader worden besproken in de WG VCA.

No. Vraag

16.

17.

18.

19.

Volgens het schema is dit alleen nodig
bij een IA. Bij een PA of RC is dit niet
aangegeven
Kunnen we een werkgroep starten om
de mandagtabel te evalueren? Het
bijvoorbeeld uitvoeren van een fase 1
audit in 2 uur bij een VCA* is niet
mogelijk en ook de off-site tijd
ontbreekt. Harmonisatie tussen de CI’s
en het SSVV is hier wel wenselijk.
De acceptatieprocedure voor
afwijkende diploma’s werkt niet en dit
is door DNV GL aangegeven aan het
SSVV.
Op tijd inplannen Hercertificatie audit,
versus risico klant en risico
onpartijdigheid/druk auditor.
Wie valt nu onder de definitie
operationele directieleden bij wpi’s. Dit
is vaak toch enige discussie/vraag

Antwoord

ACTIE SSVV: Zal nog nader worden besproken in de WG VCA.

ACTIE SSVV: Zal nog worden geagendeerd voor de
Werkgroep Opleidingen.

Schema specifieke invulling opgesteld voor CI’s, hoe te
handelen na het verstrijken van de 6 maanden.
Het gaat om de directieleden of MT leden waaraan
gerapporteerd wordt door de VGM-functionaris.
(Lijnverantwoordelijkheid in relatie tot VCA
managementsysteem)

