Bijlage 7: VCA Bijlage E

E. Afkortingen – definities – begrippen
Afkortingen
NL		
Nederland
B		
België
CCVD-VCA Centraal College van Deskundigen VCA (NL)
UCvD-VCA Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (B)
TC-K		
Technische Commissie Kwalificaties (B)
WgK		
Werkgroep Kwaliteit
WGO		
Werkgroep Opleidingen (NL)
RvA		
Raad voor Accreditatie (NL)
BELAC		
Belgisch Accreditatiesysteem (B)
SSVV		
Stichting Samenwerken voor Veiligheid (NL)
vzw		
Vereniging zonder winstgevend doel (B)
BeSaCC
Belgian Safety Criteria for Contractors (B)
VCA 		
VGM Checklist Aannemers
VGM 		
Veiligheid, Gezondheid en Milieu
VCU 		
VG Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus
VCO 		
VGM Checklist Opdrachtgevers
IF 		
Injury Frequency rate (ongevallen frequentie index)
SR 		
Severity Rate (gemiddelde verzuimduur)
RIE 		
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
TRA 		
Taak Risico Analyse
CI 		
Certificatie-Instelling
MVK 		
Middelbare VeiligheidsKunde (NL)
HVK 		
Hogere VeiligheidsKunde (NL)
PBM 		
Persoonlijke BeschermingsMiddelen
ZZP		
Zelfstandige Zonder Personeel
LMRA		Laatste Minuut Risico Analyse (of start-werkanalyse of pre task
meeting)

Definities
Aannemer (opdrachtnemer):
	De (rechts)persoon aan wie het werk/project is opgedragen door de opdrachtgever en die het werk/project uitvoert bij de opdrachtgever met eigen medewerkers
onder eigen verantwoordelijkheid en toezicht

Bijna-ongeval:
	Ongewenste gebeurtenis die onder andere omstandigheden had
kunnen leiden tot lichamelijk letsel
Borgen:
	De werkzaamheden zo organiseren dat kan worden aangetoond dat deze op de
vereiste wijze worden uitgevoerd; dit houdt in:
- procedure
- verantwoordelijke voor uitvoering van procedure
- traceerbaarheid/aantoonbaarheid
Certificatiestatus:
	Toestand waarin de certificatie van het bedrijf verkeert:
- bedrijf is gecertificeerd
- certificatie van bedrijf is geschorst
- certificatie van bedrijf is ingetrokken of nietig verklaard
EHBO-ongevallen:
Ongevallen met letsel leidend tot EHBO
IF (Injury Frequency)
	Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal verzuimongevallen per 1.000.000
gewerkte manuren uitgedrukt als ongevallenfrequentie-index (zie Handboek
Kwaliteit CCVD-VCA en de SSVV-website)

IF (Frequentie) =

aantal verzuimongevallen x 1.000.000
aantal gewerkte uren

	NB: - Verzuimongevallen van het totale bedrijf of van alle werknemers-activiteiten waarvoor een VCA certificaat wordt aangevraagd, inclusief tijdelijke
medewerkers
- Indien het totaal aantal gewerkte uren niet bekend is, wordt het aantal
gewerkte uren per werknemer (fte) gesteld op 1600 uren
- Een verzuimongeval is een ongeval met een verzuim van langer dan één
werkdag
	De ongevalstatistieken moeten tijdens de audit geverifieerd worden.

Incident:
	Ongewenste gebeurtenis, mogelijk schade en/of letsel tot gevolg
hebbend
Medewerkers:
- eigen personeel,
- tijdelijke medewerkers: uitzendkrachten, gedetacheerden,
stagiaires, jobstudenten, ...
Onderaannemer:
	De (rechts)persoon aan wie een aannemer een gedeelte van het werk/project
opdraagt en die het betreffende gedeelte van het werk/project uitvoert bij de
opdrachtgever onder verantwoordelijkheid en toezicht van de aannemer
Ongeval met aangepast werk:
	Een ongeval met letsel, niet meer dan 1 werkdag verzuim/werkverlet tot gevolg
hebbend, waarna getroffene tijdelijk aangepast werk verricht
Ongeval met verzuim (NL) – Arbeidsongeval (B):
	Een ongeval met letsel, meer dan 1 werkdag verzuim/werkverlet tot gevolg hebbend
Ongeval zonder verzuim:
	Een ongeval met letsel niet leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim/werkverlet
Opdrachtgever:
	De (rechts)persoon, die het werk/project opdraagt aan de aannemer (opdrachtnemer)
Operationeel leidinggevenden:
Medewerkers, die leiding geven aan de operationele medewerkers
Operationele medewerkers:
	Medewerkers, die werkzaamheden verrichten binnen de scope van activiteiten
waarvoor VCA wordt aangevraagd, bij opdrachtgevers en in eigen werkplaatsen
Organisatorische eenheid:
	Een in het bedrijf herkenbare en identificeerbare afdeling

Project:
	Een activiteit, die voldoet aan één of meer van de navolgende
kenmerken:
- met een duur van meer dan 30 werkdagen en waarbij minstens 20 medewerkers (inbegrepen de medewerkers van de onderaannemers bij die activiteit)
betrokken zijn
- van meer dan 500 mandagen.
	Tevens iedere activiteit die door de gecertificeerde zelf als project wordt aangeduid
Rapporteerbare ongevallen:
Alle ongevallen met letsel met uitzondering van EHBO-ongevallen
Werklocatie:
Locatie waar de aannemer een opdracht uitvoert
Werkplek:
	De plaats waar door de medewerkers van de aannemer de opdracht fysiek
wordt uitgevoerd

