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Een Rv A-Toelichting beschrijf t het beleid en/of de werkwijze v an de Rv A met betrekking tot een specif iek
accreditatieonderwerp. Indien het beleid en/of de werkwijze betref f ende een accreditatieonderwerp, dat in
een Rv A-Toelichting is beschrev en, in een EA, ILAC of IAF -document wordt v astgelegd zal de Rv A zijn
beleid en werkwijze in ov ereenstemming brengen met dit EA, ILAC of IAF -document.
Een actuele v ersie v an de Toelichtingen is v ia de website v an de Rv A (www.rv a.nl) te v erkrijgen.
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1

Referentie documenten
-

ISO 45001:2018;

-

IAF MDX Requirements on the Migration to ISO 45001:2018 from BS OHSAS 18001:2007*

-

ISO/FDIS 45001:201X van 30 november 2017.

2

Definities

Y

Datum van publicatie van ISO 45001:2018;

3

Introductie

IAF is momenteel een plan aan het ontwikkelen om geaccrediteerde certificatie tegen
ISO 45001 (met verwachte publicatiedatum in het eerste kwartaal van 2018) mogelijk te maken.
Hiervoor zal IAF het Mandatory Document IAF MDX Requirements on the Migration to
ISO 45001:2018 from BS OHSAS 18001:2007 publiceren. Dit IAF MDX-document bevat vereisten
voor de overgang van BS OHSAS 18001:2007 naar ISO 45001:2018, en is opgesteld door het
International Accreditation Forum (IAF) in samenwerking met de OHSAS-projectgroep en de ISO. Het
identificeert activiteiten die door relevante belanghebbende partijen in overweging moeten worden
genomen en vergroot het inzicht in de context van ISO 45001.
Met IAF-Resolutie 2016-16 heeft de IAF General Assembly besloten, handelend op aanbeveling van
de Technical Comittee, om de binnenkort te publiceren ISO 45001:2018 als normatief document te
onderschrijven. Met IAF-Resolutie 2016-15 heeft de IAF General Assembly besloten, op advies van de
Technical Comittee, dat de periode voor de overgang van geaccrediteerde certificeringen van
BS OHSAS 18001:2007 naar ISO 45001; `Occupational health and safety management systems –
Requirements with guidance for use`, drie jaar zal zijn, vanaf de datum van publicatie van ISO 45001
(d.w.z. Y).
Het IAF (en de RvA) stimuleren alleen ISO 45001:2018 geaccrediteerde certificaten na het einde van
de overgangstermijn. De vervaldat um van geaccrediteerde certificeringen voor
BS OHSAS 18001:2007, afgegeven tijdens de overgangsperiode, dient overeen te komen met het
einde van de driejarige overgangstermijn. OPMERKING: Waar lokale wet-of /regelgeving
geaccrediteerde OHSMS-certificering vereist en de wet-/regelgeving niet is aangepast om te verwijzen
naar ISO 45001, kan de geldigheid van geaccrediteerde certificering voor BS OHSAS 18001 (of een
nationale gelijkwaardige norm) worden verlengd.
Daarnaast zullen in Nederland de schemabeheerders die certificatieschema’s hebben, gebaseerd op
BS OHSAS 18001:2007, bijvoorbeeld het SCCM-schema, moeten analyseren wat de impact van de
wijzigingen is op hun certificatieschema(‘s) en zullen zij een overgangsbeleid voor hun schema(‘s)
moeten bepalen. Voor deze gevallen is de RvA-Beleidsregel Evaluatie van
conformiteitsbeoordelingsschema’s van toepassing (zie RvA-BR012).
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4

Overgangsbeleid voor accreditatie

De accreditatie voor BS OHSAS 18001:2007 zal onder de normale omstandigheden geldig blijven tot
het einde van de overgangstermijn. Dit wordt aangegeven in de scope van de RvA-accreditatie door
bij de eerste gelegenheid (bijvoorbeeld na reguliere onderzoeken of wijzigingen in de s cope) de tekst
"(tot Y + 3 jaar)" toe te voegen.
Volgens IAF MDX Requirements on the Migration to ISO 45001:2018 from BS OHSAS 18001:2007
geldt: "De implementatie zal, waar mogelijk, worden geverifieerd tijdens de normale geplande
beoordelingsactiviteiten, waarbij opgemerkt wordt dat er mogelijk extra beoordelingstijd benodigd is.
Extra beoordelingen kunnen noodzakelijk zijn voor een certificatie-instelling (CI) die versneld om
accreditatie verzoekt".
"Voor geaccrediteerde BS OHSAS 18001:2007 CI's die uitsluitend geaccrediteerde BS OHSAS
18001:2007-certificaten hebben afgegeven voert de accreditatie-instelling (AI) minimaal een
documentenbeoordeling uit van tenminste één beoordelaarsdag".
In alle gevallen zal het RvA-aanvraagproces voor uitbreiding van accreditatie worden gevolgd.
Informatie voor de uitbreiding van accreditatie en de van toepassing zijnde aanvraagformulieren
(bijvoorbeeld RvA-F105 en F006-2) zijn beschikbaar via de website van de RvA. (www.rva.nl).
Op basis van de ontvangen aanvraag zal de exacte inhoud en reikwijdte van de RvA-beoordeling
worden bepaald en gecommuniceerd naar de aanvrager (bijvoorbeeld: een uitgebreidere beoordeling,
met mogelijke bijwoning(en), in het geval de CI ook niet-geaccrediteerde BS OHSAS 18001:2007certificaten uitgeeft of nog geen geldige RvA-accreditatie voor BS OHSAS 18001:2007 bezit).
Opgemerkt wordt dat dit T-document geen bestaande RvA-voorwaarden of -regelgeving vervangt.
De RvA-beoordelingen kunnen vanaf 1 januari 2018 worden gestart. De accreditatie zal echter pas na
Y worden verleend. De RvA zal de wijzigingen tussen de FDIS en de gepubliceerde norm beoordelen.
Als er belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd kan de RvA besluiten aanvullende beoordelings activiteiten uit te voeren.
De beoordeling van de RvA zal zich met name richten op de elementen zoals vermeld in hoofdstuk 5
van dit document. Op basis van de ervaringen met de overgang naar nieuwe normen, zoals naar de
ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, zal de RvA geen afwijkingen categorie (B), met een langere
periode voor opvolging, hanteren, maar alleen de reguliere typen afwijkingen (dat wil zeggen categorie
A- en B-afwijkingen, zie RvA-BR004). Dit is om de tijdige migratie naar ISO 45001:2018 te stimuleren.

5

Beoordelingselementen tijdens de beoordeling(en)

Volgens IAF MDX, Requirements on the Migration to ISO 45001:2018 from BS OHSAS 18001:2007,
geldt: "Beoordelingen die de overgang naar ISO 45001:2018 omvatten zullen zich richten op de
wijzigingen die moeten worden geïmplementeerd door de CI's als gevolg van de implementatie van de
nieuwe norm. Primair moet aandacht worden gegeven aan een consistente interpretatie van de
vereisten, competentie, rapportage en de bijbehorende wijzigingen in de auditmethodologie. De
beoordeling zal ook de regelingen van de CI met haar klanten omvatten". Voor dit doel zullen de
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vereisten voor CI's, welke zijn vastgelegd in het IAF MDX-document, zoals de vereiste
overgangsregeling(en) voor haar klanten, tijdens de RvA-beoordeling worden geverifieerd.

6

Geaccrediteerde certificaten

Alleen thans geldige, geaccrediteerde BS OHSAS 18001:2007-certificaten kunnen door dezelfde CI
worden omgezet naar geaccrediteerde ISO 45001:2018-certificaten en alleen nadat:
1

de RvA de CI accreditatie heeft verleend om te certificeren tegen ISO 45001:2018;

2

de CI een overgangsaudit heeft uitgevoerd tegen de nieuwe vereisten (voor elke klant);

3

de CI duidelijk gedocumenteerde bevindingen heeft geïdentificeerd en opgebracht voor alle
zaken waar acties vanuit de klant nodig waren om conformiteit met de nieuwe vereisten te
borgen;

4

de CI heeft vastgesteld, door middel van een evaluatie van corrigerende maatregelen en het
voldoen aan de criteria, dat de klant alle geïdentificeerde bevindingen heeft geadresseerd en
de effectiviteit van het managementsysteem heeft aangetoond.

Alle andere BS OHSAS 18001:2007-certificaten (bijvoorbeeld niet geaccrediteerde certificaten)
kunnen alleen worden uitgegeven als ISO 45001:2018 geaccrediteerd na een initiële
ISO 45001:2018-audit.

7

Waarschuwing

Dit beleid is ontwikkeld om een tijdige planning voor de overgang door de CI's mogelijk te maken.
Het nadeel is dat niet alle documenten waarnaar wordt verwezen al zijn gepubliceerd in hun
definitieve versies. CI's dienen regelmatig te controleren of documenten zijn bijgewerkt in lijn met
nieuwe ontwikkelingen (ongeacht of deze zijn geïnitieerd door IAF, ISO of de RvA zelf).
OPMERKING: De RvA maakt van deze gelegenheid gebruik om belanghebbende partijen te
informeren over het feit dat er op dit moment meerdere gerelateerde (internationale) documenten in
ontwikkeling zijn, zoals:
-

ISO/IEC 17021-10:201X Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and
certification of occupational health and safety management systems;

-

IAF MDX Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety
Management Systems (OH&SMS) (vervangt EA-3/13);

-

8

SCCM Certificatieschema Arbo- en veiligheidsmanagementsystemen volgens ISO 45001:2018.

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie

Geen, dit is de eerste versie van dit document.
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