
 ERRATA VCA 2008/5.1   1 

v.z.w. BeSaCC-VCA a.s.b.l. - rue Ravensteinstraat 4 – B-1000 Brussel / Bruxelles  
Tel. +32 (0)2 515 08 54   Fax +32 (0)2 515 09 13 – e-mail contact@besacc-vca.be  website www.besacc-vca.be 

 

ERRATA VCA 2008/5.1 

Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen.  

De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! 

 

PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM VCA 2008/5.1 

6  Certificatienorm VCA*: 

- alle 24 VCA* mustvragen 

Certificatienorm VCA*: 

- alle 25 VCA* mustvragen 

11  7.2 Documentenbeoordeling (fase 1) 7.2 Fase 1 audit: 

documentenbeoordeling 

  7.3 Toetsing implementatie (fase 2) 7.3 Fase 2 audit: toetsing 

implementatie 

19 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-

beleidsverklaring?  

-/**/petrochemie 

Heeft het bedrijf een VGM-

beleidsverklaring? */**/petrochemie 

 

29 3.2 Minimumeisen 

• Operationele medewerkers, die 

langer dan drie maanden in dienst zijn, 

beschikken over een geldig 5 diploma, 

certificaat of attest “Basisveiligheid 

VCA” voorzien van VCA logo  

 
5 tien jaren gerekend vanaf examendatum 

 

Minimumeisen 

• Operationele medewerkers, die langer 

dan drie maanden in dienst zijn, 

beschikken over een geldig 5 diploma, 

certificaat of attest “Basisveiligheid 

VCA”6, voorzien van VCA logo  

 
5 tien jaren gerekend vanaf examendatum 

6 personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I 

zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA 

30 3.3 Minimumeisen 

• Operationeel leidinggevenden die 

langer dan drie maanden in dienst zijn, 

beschikken over een geldig 5 
diploma, 

attest of certificaat “Veiligheid voor 

Operationeel Leidinggevenden VCA”, 

voorzien van VCA logo 

 
5 tien jaren gerekend vanaf examendatum 

Minimumeisen 

• Operationeel leidinggevenden die 

langer dan drie maanden in dienst zijn, 

beschikken over een geldig 5 diploma, 

attest of certificaat “Veiligheid voor 

Operationeel Leidinggevenden VCA”6, 

voorzien van VCA logo 

 
5 tien jaren gerekend vanaf examendatum 

6 personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I 

zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA 

32 3.5 Minimumeisen 

• In het kader van voorlichting wordt 

aandacht besteed aan: 

- algemene risico’s op het werk 

- algemene veiligheidsregels en -

voorschriften 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 

- melding van onveilige situaties en 

Minimumeisen 

• In het kader van voorlichting wordt 

aandacht besteed aan: 

- VGM-beleid van het bedrijf 

- algemene risico’s op het werk 

- algemene veiligheidsregels en -

voorschriften 

- persoonlijke beschermingsmiddelen 
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handelingen 

- handelwijze in geval van (ernstig) 

letsel 

- handelwijze in geval van nood 

- handelwijze bij klachten 

- melding van onveilige situaties en 

handelingen 

- handelwijze in geval van (ernstig) letsel 

- handelwijze in geval van nood 

- handelwijze bij klachten 

34 3.8 Doelstelling 

Kennis bij de medewerkers van de 

interne regels en procedures van de 

opdrachtgever, voor zover dit expliciet 

en gespecificeerd wordt gevraagd en 

beschikbaar gesteld door 

opdrachtgevers. 

 

Doelstelling 

Kennis bij de medewerkers van de voor 

hun werkzaamheden geldende interne 

regels en procedures van de 

opdrachtgever, voor zover dit expliciet 

en gespecificeerd wordt gevraagd en 

beschikbaar gesteld door 

opdrachtgevers. 

36 4.2 Doelstelling 

Medewerkers zijn VGM-bewust en hun 

gedrag is gericht op het op het 

voorkomen van ongevallen en letsels. 

Doelstelling 

Bevorderen van VGM-bewustzijn en het 

gedrag van de medewerker richten op 

het voorkomen van ongevallen en 

letsels. 

39 5.4 Documenten 

• Besprekingsverslagen 

Documenten 

• Besprekingsverslagen, indien en voor 

zover deze hebben plaatsgevonden 

43 7.2 Minimumeisen 

• Medewerkers zijn aangewezen en 

daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd 

voor: 

- eerste hulp 

- bestrijding van een beginnende brand 

- ontruiming 

- begeleiding van hulpdiensten 

Minimumeisen 

• De in noodsituaties verantwoordelijke 

medewerkers zijn aangewezen en 

daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd 

voor: 

- eerste hulp 

- bestrijding van een beginnende brand 

- ontruiming 

- begeleiding van hulpdiensten 

 

44 Inleiding 

hfst 8 

HOOFDSTUK 8 - VGM-INSPECTIES 

Het tijdig signaleren van afwijkingen in 

werkplek condities en 

gedrag/handelingen van medewerkers 

en het treffen van corrigerende 

maatregelen gericht op het voorkomen 

van ongevallen/incidenten. 

HOOFDSTUK 8 - VGM-INSPECTIES 

Het tijdig signaleren van afwijkingen in 

werkplek condities en 

gedrag/handelingen van medewerkers 

en het treffen van corrigerende 

maatregelen gericht op het voorkomen 

van ongevallen/VGM-incidenten. 

46 9.1 Minimumeisen 

• Overzicht van functies, waaraan 

gekoppeld eisen met betrekking tot 

medische geschiktheid en 

eventuele frequentie van onderzoek  

• Betrokkenheid van een medisch 

deskundige i.c. een (geregistreerd 

bedrijfsarts (NL) of preventieadviseur 

arbeidsgeneeskunde (BE) 

• Registratie van medische 

Minimumeisen 

• Overzicht van functies, 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 gekwalificeerd 
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geschiktheid voor de functie en/of 

werkplek 

 

medisch deskundige (bedrijfsarts in 

Nederland en preventieadviseur 

arbeidsgeneesheer in België) 

• Registratie van medische geschiktheid 

voor de functie en/of werkplek 

48 9.4  N.B.: score is positief indien vastgesteld 

beleid niet kon worden toegepast. 

56 12.3 12.3 Wordt bij het onderzoek van 

ongevallen een onderzoeksmethode 

gericht op het vaststellen van 

basisoorzaken gehanteerd? 

 -/   /petrochemie 

 

12.3 Wordt bij het onderzoek van 

ongevallen met en zonder 

verzuim/werkverlet een 

onderzoeksmethode gericht op het 

vaststellen van basisoorzaken 

gehanteerd? -/    /petrochemie 

61  Ongeval met aangepast werk 

Een ongeval met letsel, 

verzuim/werkverlet tot gevolg 

hebbend, waarna getroffene tijdelijk 

aangepast werk verricht 

Ongeval met aangepast werk 

Een ongeval met letsel, leidend tot 

minder dan 1 werkdag 

verzuim/werkverlet, waarbij getroffene 

tijdelijk aangepast werk verricht. 

62  Ongeval met verzuim (NL) – 

werkverlet (BE) 

Een ongeval met letsel, 

verzuim/werkverlet tot gevolg 

hebbend, de dag van het ongeval niet 

meegerekend 

Ongeval met verzuim/werkverlet 

Een ongeval met letsel, leidend tot 1 

werkdag of meer verzuim/werkverlet, de 

dag van het ongeval niet inbegrepen. 

 

   Ongeval zonder verzuim/werkverlet 

Een ongeval met letsel met een 

medische ingreep of door een 

nijverheidshelper met minder dan 1 

werkdag verzuim/werkverlet. 

63 Bijlage A Zie als voorbeeld TABEL 1. 

 

Zie als voorbeeld TABEL 1. 

Het auditrapport dient verplicht te 

worden opgesteld conform het format 

zoals gepubliceerd op www.vca-

besacc.be 

69 Bijlage D Vraag 1.1 VCA*: geen mustvraag 

 

Vraag 1.1 VCA* mustvraag 

 

72  Nieuwe VCA-coördinatoren en –

auditoren worden door de certificatie-

instelling binnen de maand na 

indiensttreding in de functie 

aangemeld bij de accreditatie-instelling 

en nemen deel aan de volgende door 

de vzw VCA-BeSaCC georganiseerde 

vorming voor VCA-auditoren en –

coördinatoren. 

Nieuwe VCA-coördinatoren en –

auditoren worden door de certificatie-

instelling binnen de maand na 

indiensttreding in de functie aangemeld 

bij de vzw VCA-BeSaCC en bij de 

accreditatie-instelling en nemen deel 

aan de door de vzw VCA-BeSaCC 

georganiseerde vorming voor VCA-

auditoren en –coördinatoren 
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Bijlage F 
 

Instructie minimaal aantal te besteden mandagen in het kader van VCA audits 

Het aantal te besteden mandagen (effectieve audittijd) is afhankelijk van: 

· type certificaat: VCA*, VCA** of VCA petrochemie; 

· aard van de audit: initieel, tussentijds of herhaling; 

· aantal medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers (voltijdse equivalenten FTE): alle medewerkers 

  die invloed hebben op het VCA-systeem, zie scope van activiteiten (1); 

· aantal te bezoeken nevenvestigingen: zie Procedure 5 (p7-8) en hierna tabel 3; 

· gemiddeld aantal gelijktijdig lopende werklocaties/projecten; 

· resultaten van vorige audits. 

 

(1) Bij de certificatie van een “organisatorische eenheid” (bv een afdeling) wordt voor de bepaling 

van het aantal medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers, uitgegaan van allen die invloed 

hebben op het VCA systeem, zie scope van activiteiten. Daaronder vallen ook de relevante 

medewerkers van het bedrijf (zoals bijvoorbeeld medewerkers van een centrale veiligheidsdienst 

of onderhoudsdienst en het verantwoordelijk management).   

Voor vaste medewerkers wordt uitgegaan van het aantal op de datum van de certificatie 

aanvraag.  

Voor de uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers wordt uitgegaan van het gemiddelde 

aantal, gedurende de voorgaande 12 maanden. 

74 

TABEL 1  
Het aantal te besteden mandagen is de som van: 

 

Fase 1 audit (inclusief rapportage)1 

                              VCA* 

                              VCA** en VCA petrochemie 

 

0,5 mandagen 

1 mandag 

Toetsing implementatie op de hoofdvestiging zie Tabel 2 

Toetsing implementatie in de nevenvestiging(en) 

     Aantal te bezoeken nevenvestigingen 

 

     Tijdsbesteding per te bezoeken nevenvestiging 

                              Nevenvestiging met 1 tot 100 medewerkers 

                              Nevenvestiging met meer dan 100 medewerkers 

Indien van toepassing (procedure 

5) zie hierna Tabel 3 

 

 

0,5 mandagen 

1 mandag 

Toetsing implementatie op werklocaties/projecten 

     Aantal te bezoeken werklocaties/projecten2 

     Tijdsbesteding per te bezoeken werklocatie/project 

 

zie tabel 4 

0,25-0,5 mandag3 
 

1 Enkel voor de initiële audit, bij de herhalingsaudit en de 2 tussentijdse audits is de fase 1 in de fase 2 (toetsing en implementatie) 

geïntegreerd 

2 Tabel 4 dient per te bezoeken vestiging te worden toegepast 

3 Afhankelijk van aard en omvang 

N.B.: Tijdsbesteding is exclusief rapportagetijd 
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TABEL 2 
Te besteden aantal mandagen bij toetsing implementatie op de hoofdvestiging 

Deze tijdsbesteding (effectieve audittijd) geldt voor: de initiële audit, de herhalingsaudit en de 2 

tussentijdse audits samen. 

Aantal medewerkers van invloed op VCA systeem VCA* VCA** VCA Petrochemie  

1-50 0,5 1 1,5 

51-100 1 1,5 1,5 

101-…. 1 1,5 2 

 

TABEL 3 
Aantal te bezoeken nevenvestigingen (zie ook procedure 5) 

Totaal aantal 

nevenvestigingen 

Bij initiële audit Bij tussentijdse audit 

 

Bij herhalingsaudit 

 

X � � 0.6√ � 0.8√ � 

2 2 1 2 

3-4 2 2 2 

5-6 3 2 2 

7-9 3 2 3 

10-11 4 2 3 

12-14 4 3 3 

15-16 4 3 4 

17-25 5 3 4 

26-…    

 

 

TABEL 4   
Aantal te bezoeken projecten/werklocaties (op basis van het gemiddeld aantal gelijklopende 

projecten/werklocaties)
4
 

Toe te passen voor de hoofdvestiging en de te bezoeken nevenvestigingen (indien van toepassing, zie 

procedure 5) en bij alle audits: initiële, herhalings- en bij elke tussentijdse audit. 

Aantal gelijklopende projecten/werklocaties 4 Te bezoeken projecten/werklocaties 

1-5 1 

6-10 2 

11-20 3 

21-30 4 

31-50 5 

51-75 6 

76-100 7 

101-200 8 

201-300 9 

301-.. 10 
4 Het aantal gelijklopende projecten/werklocaties: het aantal, dat wordt aangestuurd vanuit de hoofdvestiging en vanuit de te bezoeken 

nevenvestigingen indien van toepassing (zie procedure 5) 

 
N.B. : Indien projecten in uitvoering zijn, waarop hoofdstuk 5 van toepassing is, moet minstens 1 project bezocht worden 


