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Vraag Certificatie Instelling
Company XX is een B.V. met een eigen KvK
inschrijving en een eigen VCA certificaat.
Eigenaren van Company XX, zijn 3
bouwbedrijven, echter voor het uitvoeren van
de werkzaamheden bij een opdrachtgever dient
Company XX B.V. een VCA certificering te
hebben.
Company XX heeft geen eigen medewerkers op
de loonlijst, maar de medewerkers worden daar
gedetacheerd vanuit de 3 bouwbedrijven
(aandeelhouders).
Vraag 2.1 spreekt over een bedrijfbrede RI&E al
dan niet getoetst.
Company XX heeft geen EIGEN bedrijfsbrede
RI&E en stelt dat zij gebruikmaken van de RI&E
van de 1 van de aandeelhouders aangevuld met
een project RI&E in verband met de
aanvullende risico’s.
Auditor schrijft een non conformiteit op 2.1: het
niet hebben van een wettelijke getoetste
bedrijfsbrede RI&E (dan wel het niet hebben
van een bedrijfsbrede RI&E op basis van een
branche RI&E met <25 medewerkers)
Klant stelt dat het niet nodig is een eigen
bedrijfsbrede RI&E te hebben, Company XX het
aandeelhouders die het wel hebben en
Company XX heeft geen eigen medewerkers, er
worden immers medewerkers gedetacheerd
vanuit de aandeelhouders.
Auditor stelt:
- Het VCA certificaat wordt afgegeven op
de eigen entiteit Company XX zoals
ingeschreven in het KvK register zonder
enige vermelding naar bovenliggende
bedrijven/aandeelhouders.
- Gedetacheerde medewerkers dienen
conform VCA gezien te worden als
eigen medewerkers, er is immers een
gezagsverhouding.
De klant heeft nu uiteindelijk de non
conformiteit geaccepteerd en gezien het feit

Antwoord CCVD-VCA
Het CCVD is het eens met de auditor in deze
casus en vindt dat deze dus zo benaderd moet
worden:
-

-

Het VCA certificaat wordt afgegeven op
de eigen entiteit Company XX zoals
ingeschreven in het KvK register zonder
enige vermelding naar bovenliggende
bedrijven/aandeelhouders.
Gedetacheerde medewerkers dienen
conform VCA gezien te worden als
eigen medewerkers, er is immers een
gezagsverhouding.
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dat men 8 medewerkers aan het werk heeft bij
Company XX zal de branche RI&E gebruikt
worden.
Compliance management relevante wet- en
regelgeving als onderdeel van de audit,
voortkomend uit de IAF:MD22;

Het antwoord is terug te vinden in het MD22
document

Multi site audit en het bepalen van de
steekproef inzake aantal projecten al dan niet in
combinatie met een meervoudige scope.

Bij een initiële- en een (her audit heb je de tijd
om alles nog een keer te bekijken) komen alle
te certificeren activiteiten aan de orde. Bij de
tussentijdse audits mag een verdeling
plaatsvinden van de te beoordelen activiteiten.
Indien een activiteit bij multi site certificatie
niet bij alle vestigingen beoordeeld kan worden
moet er gekeken worden of er terecht een
steekproef kan plaatsvinden overeenkomstig de
MD1.
De keuze van je steekproef moet dusdanig zijn
dat alle activiteiten in de scope beoordeeld
worden binnen de certificatieperiode.
Hoe doe je bij meerdere verschillende scopes?
Zie MD1

Uitvoeren van een bijkomend onderzoek naar
aanleiding van melding ernstig incident door
een certificaathouder: wat doe je dan als CI?

Op basis van de melding bepalen of een extra
onderzoek noodzakelijk is. Tijdens dit
onderzoek nagaan of het managementsysteem
gefaald heeft inzake het incident. Zo ja ook
onderzoeken waar het gefaald heeft. Op basis
van dit resultaat een besluit formuleren.
Indien er besloten wordt geen extra onderzoek
uit te voeren moet de informatie vanuit de
melding beschikbaar gesteld worden aan de
auditor zodat hij bij de eerstvolgende audit dit
kan opvolgen.

Hierbij de uiteenzetting van de onderstaande
casus: Een BV heeft in haar uitrekstel Kamer van
Koophandel niet de activiteiten opgenomen die
op het certificaat moeten worden vermeld.

Antwoord vanuit België:
-vraag 1.2 checklist: is de uitzendorganisatie
erkend ? Erkenningsnummer als
uitzendorganisatie.
-Indien detachering (project sourcing) ->
eveneens erkenning noodzakelijk – maar dan is
VCA van toepassing en niet VCU

Een bedrijf wenst VCU gecertificeerd te worden
met de volgende scope: “Het detacheren en
uitzenden van hoger opgeleid personeel dat
werkzaamheden verricht in een risicovolle
omgeving.” In het uittreksel van de Kamer van
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Koophandel zijn alleen de onderstaande
Antwoord vanuit de NBBU:
activiteiten opgenomen:
Bij SNA (NEN 4400) dient volgens 4.1.1. onder b
- SBI code : 7112 – Ingenieurs en overig
en c de feitelijke bedrijfsactiviteiten in
technisch ontwerp en advies;
overeenstemming te zijn met het uittrekstel
- SBI code: 0910 – Dienstverlening voor
KvK.
de winning van aardolie en aardgas;
Het lijkt voorts dat de SBI code niet aansluit bij
- SBI code: 70222 – Advisering op het
de omschrijving (detacheren en uitzenden).
gebied van management en
Ook dient dit bedrijf Waadi geregistreerd te
bedrijfsvoering (geen public relations
zijn. Uitzendondernemingen die NEN 4400
en organisatie- adviesbureaus).
gecertificeerd zijn, dienen in ieder geval hieraan
te voldoen.
Vragen:
- Mag de gewenste scope op het VCU
(Stichting Normering Arbeid is het register van
certificaat vermeld worden ondanks dat de NEN 4400 gecertificeerde bedrijven. SNA is
deze activiteit niet is opgenomen in het er om fraude te voorkomen)
uittreksel KvK.
Zie bovenstaande: stelling is niet juist.
- Zo ja, is de volgende stelling juist: De
activiteiten die vermeld staan op een
certificaat hoeven niet voor te komen
Er zijn maar 3 codes zichtbaar in het KvK
bij de activiteiten op het uittreksel
register. Het kan dus zijn dat de activiteit er wel
KvK.
staat maar niet zichtbaar is. Dit kan de auditor
controleren.
- Zo nee, waar is dit op gebaseerd?
-

Welke normeis?

Remote auditen en de toekomst.

Er is hier nog geen definitief standpunt in
genomen vanuit het CCVD en het UCVD.
Er is hier discussie over. Er wordt een
voorbeeld gegeven van een bedrijf die steeds
met andere mensen werkt. Hoe wordt de
organisatie binnen het bedrijf geborgd.
Project in NL is alles vastgesteld > Hoe vindt de
aansturing plaatst vanuit het hoofdkantoor?
Het is van de structuur van het bedrijf
afhankelijk. De MD 4 zegt dat remote mogelijk
is maar het moet wel effectief zijn, beleid t.a.v.
de medewerkers moet wel op locatie gebeuren.
Risico inschatting maken over wat je gaat
beoordelen. Uiteraard zijn we het over eens dat
de projectbezoeken fysiek moeten
plaatsvinden.
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