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 Accreditatiebesluit Safex Certificatie Instelling
Naar aanleiding van de herbeoordeling door de Raad voor Accreditaie (RvA) bij Safex Certificatie Instelling berichten
wij u als volgt:
De RvA heeft een beoordeling bij Safex Certificatie Instelling uitgevoerd d.d. 24-04-2011 tegen de
accreditatievereisten zoals vastgesteld in ISO/IEC 17021, met inachtneming van de van toepassing zijnde
interpretatie- en toepassingsdocumenten. Op basis van de geconstateerde reslutaten heeft de RvA bepaald dat
Safex Certificatie Instellingen aan de accreditatievereisten voldoet.
Ook heeft de RvA een beoordeling gedaan bij Safex Certificatie Instelling betreffende de accreditatievereisten zoals
vastgesteld in ISO/IEC 17020. Op basis van de geconstateerde resultaten heeft de RvA bepaald dat Safex
Certificatie Instelling aan de accreditatievereisten voldoet, voor een type A inspectie Instelling.
Tijdens de uitvoering van deze herbeoordelings inspecties zijn 0 minors / 0 majors geconstateerd.
De voortzetting van de accreditatie is verleend op 24 juli 2011 en is geldig tot 1 oktober 2015.

Q

(Links Dhr. Husen (RvA), rechts Dhr van den Kerke MBA-SHE (Safex Certificatie Instelling)

 Registratieplicht tegen frauderende uitzendbureau’s
In de nieuwsbrief van mei 2011 hebben wij u geinformeerd betreffende het wetsvoorstel aan de Raad van State over
de registatieplicht tegen frauderende uitzendbureau’s. Dit wetvoorstel is door de Raad van State akkoord bevonden
en zal per 1 januari 2012 ingaan.
-

-

-

-

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureaus in het handelsregister geregistreerd staan van de Kamer van
Koophandel. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via een uitzendbureau
inhuren. De boete bedraagt de eerste keer €12.000,- per werknemer, bij herhaling € 24.000,- per werknemer en bij een derde
overtreding € 36.000,- per werknemer.
De registerplicht voor uitzendbureaus is speciaal om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken.
Bedrijven die personeel via uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 janauri 2010 al aansprakelijk voor het betalen van
het minimumloon.
De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf. Als uitzendbureaus bekend
zijn, kan de uitzendsector vervolgens de certificering regelen. De branche bestrijdt hiermee fraude en malafide praktijken. Tot
nu toe zijn in Nederland 2.300 uitzendbureaus, naar schatting 35 procent van alle uitzendbureaus, gecertificeerd.
De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde
uitzendbureaus zaken doen. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven de namen van uitzendbureaus die daar niet
aan voldoen en beboet worden, door aan de certificerende instellingen. Die kunnen dan, als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel
gecertificeerd is, het certificaat intrekken. Ook inleners krijgen, als zij verwijtbaar zijn, een boete opgelegd .
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Gelijkwaardigheid aan VCA

Stichting Samenwerken voor Veiligheid ("SSVV") is een onafhankelijke stichting met als taak de kwaliteit van het “VCA-systeem” te
waarborgen. Dit systeem geeft weer dat de houder (bedrijf) van het verkregen VCA certificaat beschikt over een adequate
organisatie en de kennis heeft op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die nodig is voor uitvoering van de risicovolle
werkzaamheden van dat bedrijf.
De SSVV heeft geconstateerd dat in de markt vragen zijn gesteld met betrekking tot de gelijkwaardigheid aan VCA. Deze vraag is
opgekomen naar aanleiding van de Europese aanbestedingsregels die kort gezegd voorschrijven dat een aanbesteder bewijzen
inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking dient te erkennen.
Van gelijkwaardigheid aan VCA kan in ieder geval niet worden gesproken indien wordt vastgesteld dat er in een (ander) land
gelijkwaardige regelingen gelden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu, zonder gelijkwaardige, onder toezicht staande,
controle op de naleving van die regelingen. Het VCA-systeem is er op gebaseerd dat er, voorafgaand aan het verstrekken van een
VCA certificaat, door middel van een uitgebreide audit, wordt nagegaan dat het desbetreffende bedrijf aan de vereisten (van het
VCA-systeem) voldoet. Na het verkrijgen van het certificaat wordt er minimaal éénmaal per jaar een audit uitgevoerd om zeker te
stellen dat het vastgestelde niveau wordt behouden.
Om te kunnen spreken van gelijkwaardigheid aan VCA dient er, naast gelijkwaardige regelingen, ook sprake te zijn van een
deugdelijke – gelijkwaardige - controle op de naleving van de desbetreffende regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu.



Dag van Veilig werken

6e VCA Jaarcongres 2011
In de tweede helft van de jaren ’80 eiste de petrochemie meer veiligheid van haar aannemers. Opdrachtgevers gingen
aannemersbedrijven doorlichten en beoordelen op hun veiligheidsprestaties. Gevolg was dat er minder ongevallen gebeurden. Toch
waren opdrachtgevers van mening dat het nog beter en veiliger zou moeten kunnen. Dat was de aanleiding voor de invoering van
één gezamenlijke VCA checklijst door opdrachtgevers en aannemers in 1992. Sindsdien is de VCA ook buiten de petrochemie op
grote schaal ingevoerd.
Dankzij de invoering van VCA is het aantal ongevallen aanzienlijk gedaald. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn: meer kennis van
veiligheid bij (onder)aannemers en hun medewerkers door de VCA-opleidingen en het toegenomen verantwoordelijkheidsbesef bij
opdrachtgevers en aannemers. Bovendien dragen de VCA maatregelen, zoals onder andere de deskundige ondersteuning van de
V&G-professionals en uitvoering van TRA’s en LMRA, daadwerkelijk bij aan veiligheid en gezondheid van werknemers.
Tijdens het 6e VCA Jaarcongres, dat voor het eerst samen met de SSVV wordt georganiseerd, krijgt u informatie om uw
veiligheidsresultaten blijvend hoog en ongevallencijfers laag te houden. Leiderschap, onderscheiden rollen op het gebied van
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, activiteiten na een ongeval en het leren ervan zijn belangrijke aspecten waarmee de
inleiders u zullen confronteren. De Arbeidsinspectie controleert al jaren op onveiligheid bij het werken op hoogte. Toch vinden
daarbij nog veel ernstige ongevallen plaats. U hoort wat daarvan de oorzaken zijn! Daarnaast zal de SSVV een beeld schetsen van
de huidige trends en de rol van VCA in de toekomst voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
Vier redenen waarom u dit congres niet mag missen:
U hoort wat de toekomst van VCA is en welke trends zich aftekenen
U leert wie nu echt verantwoordelijk en aansprakelijk zijn
U hoort wat u kunt leren van ongevallen
U krijgt handvatten voor het uitvoeren van een ongevallenonderzoek
Het VCA Jaarcongres vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2011 in Ahoy Rotterdam. Ga voor meer infomatie of voor het aanmelden
naar www.dagvanhetveiligwerken.nl.



VCA Actueel Congres

Het VCA Actueel Congres maakt per 2011 onderdeel uit van de Dag van Het Veilig Werken, een initiatief van de Stichting
Samenwerken Voor Veiligheid in samenwerking met Uitgeverij Kerckebosch (VCA Jaarcongres) en Reijseger to the point (VCA
Actueel Expo). Wat kunt u vinden op de beursvloer (naast stands uiteraard)?
Toolbox Carrousel: In de Toolbox Carrousel kunt u 4 verschillende toolboxen volgen. Na een korte theoretische toelichting
in het Expo Theater, zal ook de praktijk ruimschoots aan de orde komen.
Expo Theater: In het Expo Theater worden gedurende de gehele dag korte 'to the point' workshops en presentaties
aangeboden over uiteenlopende onderwerpen door de standhouders. De presentaties duren maximaal 30 minuten.
Demonstraties Veilig Werken op Hoogte: gedurende de dag zullen op de beursvloer verschillende demonstraties
gegeven worden over Veilig Werken op Hoogte.
Klik hier om u GRATIS te registreren voor het VCA Actueel congres of ga voor meer informatie naar www.vcaactueelexpo.nl



Kortnieuws Safex Certificatie Instelling

Naar aanleiding van de stijgende kosten voor het uitvoeren van een inspectie audit heeft Safex Certificatie Instelling de prijzen
moeten verhogen. Het is betreurenswaardig dat wij helaas deze stijgende kosten moeten doorberekenen aan onze zeer
gewaardeerde relaties. Wij hopen dan ook dat u begrip heeft voor deze situatie.
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