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VCA*/** nieuwe versie 2017/6.0

Versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) zal per 2 april .
gepubliceerd worden en deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. In dit bericht leest u meer over de
overgang van uw certificering naar de nieuwste VCA-norm.
Kort samengevat betekent het voor bedrijven met een VCA- certificaat dat ze vanaf 1 juli 2018 bij de hercertificering (afloopdatum certificaat) overgaan naar de VCA 2017/6.0. Bedrijven die een VCA- certificaat
willen behalen kunnen de komende 3 maanden nog certificeren volgens de oude norm. Ons advies is echter
om na te gaan of het mogelijk is om direct te certificeren voor de nieuwste norm.
De overgang naar de nieuwe VCA-norm betekent dat u uw management systeem op een aantal onderdelen
zult moeten aanpassen.
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:
1. Terug naar de basis
Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het
aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de
vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste
inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de
veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
3. Gedrag: ruimte voor maatwerk
Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de
ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in
ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er
meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de
vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor
VCA**-bedrijven.
4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
We hebben de positie van de zzp'er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor
het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook
moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer
punten toetsen dan nu het geval is.
5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen
eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk
kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.
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Overgangsregeling:
De belangrijkste punten uit de overgangsregeling VCA zijn:
› Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op
VCA 2017/6.0.
› Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd
op VCA 2017/6.0.
› Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1,
mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
› De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze
overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden
omgezet. Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.
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ABBU Cao per 13 april 2018 weer AVV

Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 13 april 2018 is
algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor
Uitzendkrachten.
De Minister van SZW heeft besloten dat de ABU Cao vanaf 13 april 2018 tot en met 31 mei
2019 onder AVV is geplaatst.
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Loonheffingskorting in apart document opnemen

December 2017 jl. heeft de ABU bericht dat zij in haar nieuwe model uitzendovereenkomsten
de bepaling met betrekking tot de loonheffingskorting hadden verwijderd omdat het BSN
wegens privacywetgeving niet in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen.
Het wettelijk kader ontbreekt en voor het BSN geldt een andere bewaartermijn dan voor de
arbeidsovereenkomst. Hierdoor staan de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de
loonheffingskorting nu niet meer in één document. Het advies van de ABU was om de opgaaf
voor de loonheffingen daarom op een apart document op te nemen.
De ABU heeft toen aangegeven te onderzoeken of de Belastingdienst akkoord gaat met een
opgaaf waarbij de gegevens voor de loonheffingskorting niet in één document worden
opgenomen.
De ABU heeft inmiddels een antwoord ontvangen van de Belastingdienst. De belastingdienst
geeft aan dat het niet voldoende is voor de opgaaf loonheffingen als het BSN alleen op de
kopie van ID staat. Er moet een schriftelijke, gedagtekende en door de werknemer
ondertekende verklaring zijn waarin hij o.a. zijn BSN-nummer opgeeft. De werkgever mag
hiervoor een eigen model gebruiken mits deze alle gevraagde gegevens bevat.

•

Wijzigingen SNA keurmerk per 1 april 2018

SNA heeft wijzigingen doorgevoerd in de norm waarop de ondernemingen worden
gecontroleerd. Graag informeren wij u over de wijzigingen in de norm per 1 april 2018, voor
ondernemingen wijzigt er inhoudelijk niets.
De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en
interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. De eerder in het Handboek
Normen gepubliceerde aanpassingsrapporten van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen in de
NEN 4400-1:2017 en NEN 4400-2:2017. Met deze nieuwe herziende versies van de NEN 4400
is het nieuwe Handboek Normen een stuk overzichtelijker geworden. De nieuwe normen
bevatten verder geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de oude normen aangevuld met
de van toepassing zijnde aanpassingsrapporten. Waar nodig zijn normelementen tekstueel wel
verduidelijkt.
Het nieuwe Handboek Normen versie 17.02 (ingangsdatum 1 april 2018) is gepubliceerd op de
website van SNA en te vinden onder Reglementen en documenten. De nieuwe versies van de
NEN 4400-1 en NEN 4400-2 zijn te bestellen via de NEN Webshop.
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