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Documentinformatie 

Versie Versie datum Opsteller Check Autorisatie 

V2.1 29-06-2021 R. Gijsbers S. Potter 
Manager Health, Safety 

and Security - R. Kamst 

Check wat van toepassing is 

Publicatie:  Doc2E  KMS  Contractorsite  Connect site 

☐ Instemming OR  N.V.T. Kenmerk: geen 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie 

- Verduidelijking dat VCA-certificering bedrijven ook geldt voor onderaannemers 
(subcontractors) 

- Formulier F020-002 voor vrijstelling VCA-diploma link naar aangepaste versie 

Doel instructie 

Bereiken dat RWE-beleid, wat betreft eisen ten aanzien van VCA-certificering bedrijven en 
personeel, is vastgelegd en de eisen helder zijn en hoe met uitzonderingen moet worden omgegaan. 

Gerelateerde documenten 

Type Document Titel Code 

Output Beheersen HSE-risico’s P053b 

 Formulier Vrijstelling VCA t.b.v. medewerker  F020-002 

 Formulier beoordelingscriteria niet VCA-gecertificeerde bedrijven F020-001 

Input Inkoopproces P091 

   

https://dmsprod-doc2energy.energy.local:8543/nscalealinst1/rest/repository/doc/Doc2Energy$NOTSET$1574271$2$NOTSET/content
https://dmsprod-doc2energy.energy.local:8543/nscalealinst1/rest/repository/doc/Doc2Energy$NOTSET$1515343$2$NOTSET/content.html
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Inleiding 

Voor het verhogen van de veiligheid en gezondheid op de bedrijfslocaties van RWE, worden eisen 

gesteld aan de veiligheidscertificering van leveranciers en aannemers en aan de 
veiligheidsopleidingen van alle medewerkers, niet alleen van de eigen organisatie maar ook die van 
leveranciers, aannemers en onderaannemers die op onze bedrijfsterreinen werkzaam zijn.  

Eén van de eisen is dat zowel het bedrijf als zijn medewerkers VCA, of gelijkwaardig gecertificeerd 
zijn. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma 
of -certificaat wordt de basis gelegd om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. 

Certificering 

VCA-certificering voor bedrijven 

Het VCA-certificaat staat voor vertrouwen, voor competente bedrijven met goed opgeleide 

werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van 

veiligheid. VCA-certificatie is mogelijk op verschillende niveaus:  

• VCA* certificering: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op 

de werkvloer. Bedoeld voor organisaties die niet als hoofdaannemer optreden en met maximaal 

35 medewerkers, inclusief inleenkrachten; 

• VCA** certificering: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten 

op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Bedoeld voor organisaties met 

meer dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere organisaties die optreden 

als hoofdaannemer;  

• VCA Petrochemie certificering: Naast VCA* en VCA** is er de VCA Petrochemie. Uit de VCA 

Petrochemie is op te maken dat in principe iedere organisatie die voor VCA in aanmerking 

komt, zich ook kan certificeren voor VCA-petrochemie. 

RWE verleent voor werkzaamheden aan de installaties uitsluitend opdrachten aan bedrijven die 

minimaal gecertificeerd zijn overeenkomstig de VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 

Aannemers), VCA Petrochemie of een gelijkwaardige certificering. 

VCA-certificaten moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012 en zijn voorzien 

van VCA-logo en registratienummer. 

Geldigheid 

Het VCA-certificaat is drie jaar geldig, mits het bedrijf aan de eisen blijft voldoen. Het certificaat is 

alleen geldig als het in het Centraal Certificaten Register staat geregistreerd. 

Uitgezonderd hiervan zijn: 

• Engineeringbureaus, consultants en adviseurs die geen constructiemanagement leveren; 

• Transportondernemingen; 

• Opleidingsinstituten die niet actief zijn in installaties en werkplaatsen; 

• Firma’s in de facilitaire dienstverlening, zoals huishoudelijke reiniging in kantoorgebouwen, 

verhuizers, cateringbedrijven, etc. 

VCA-diploma’s voor personeel 

• Personen die werkzaamheden verrichten aan of in de installaties, dienen minimaal in het bezit 
te zijn van het diploma B-VCA (Basisveiligheid VCA); 

https://ccr.ssvv.nl/
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• Personen die toezicht houden op de werkzaamheden zoals de werkvergunning-houder, of 

personen die leidinggeven aan uitvoerend personeel, of personen die als zzp’er als 
onderaannemer werken, dienen in het bezit te zijn van het diploma VOL-VCA (Veiligheid voor 

Operationeel Leidinggevenden VCA). 

Het wordt aanbevolen alle veiligheidsopleidingen vast te leggen in het veiligheidspaspoort, wat op 
verzoek getoond kan worden. Van het VCA-diploma moet een bewijs (diploma of pasje) overlegd 
kunnen worden met daarop duidelijk aangegeven de naam van de persoon, geboortedatum en het 

registratienummer. 

Uw VCA-diploma is alleen geldig als het in het Centraal Diploma Register staat geregistreerd. 

Uitzonderingen 

Bij hoge uitzondering kan van de voorwaarden op de VCA-verplichting voor personeel worden 
afgeweken met toestemming van de vestigingsmanager. Vastlegging hiervan d.m.v. het formulier 
F020-002 Vrijstelling persoonlijk VCA-diploma. Zie hiervoor ook Instructie I039-000. 

Echter: 

• Er moet een VGM Werkplan (zie Instructie 014) worden opgesteld dat aan de 
opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

• De werkzaamheden moeten dan onder voortdurende begeleiding/toezicht van de 
opdrachtgever uitgevoerd worden. 

Uitvoering bij verstrekken van opdrachten  

Centrale Inkoop  

Veiligheidscertificering is in de Algemene Technische Inkoopvoorwaarden (ATIV) opgenomen. De 
afdeling Inkoop die het contract of de order behandelt, gaat na of het bedrijf over een geldig VCA-

certificaat beschikt en registreert dit. Bij afwezigheid van een geldig certificaat zal in beginsel naar 
een ander bedrijf gezocht worden dat wel aan deze voorwaarde voldoet. 

Wanneer aan een bedrijf vanwege bedrijfsbelangen, te beoordelen door de vestigingsmanager, een 

opdracht verstrekt moet worden en het bedrijf is niet VCA gecertificeerd, dan moet het formulier 

F020-001 Beoordelingscriteria niet-VCA gecertificeerde bedrijven worden ingevuld en 

beoordeeld worden door een Safety-Expert. 

Gelijkwaardigheid bedrijfscertificering 

Gelijkwaardigheid veiligheidscertificeringen 

De veiligheidskundige kan in geval van afwijkende veiligheidscertificaten adviseren over de 

gelijkwaardigheid. 

Gelijkwaardigheid van certificering 

• Nederland en België: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA); 

• Duitsland en Oostenrijk: Sicherheit Certifikat Kontraktoren (SCC); 

• Verenigd Koninkrijk/ Verenigde Staten: Occupational Health and Safety Assessment Series 
(OHSAS 18001); 

• Certificaat voor de Petrochemie (SCCp); 

• Berufs Genossenschaft zertifiziertes AMS (BG); 

• Service Safety Management (SeSaM); 

https://cdr.ssvv.nl/
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• Occupational Health- and Risk-Management-System (OHRIS);  

• Arbeitsschutz und Sicherheitstechnischer Check-in Anlagen (ASCA); 

• Frankrijk: Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE). 

Gelijkwaardigheid van VCA-diploma’s 

Belgische VCA-diploma's zijn gelijkwaardig. Franse (MASE), Duitse (SCC) en Oostenrijkse (SCC) 
diploma's zijn formeel niet gelijkwaardig, maar worden in ons land en bij RWE wel als zodanig 

geaccepteerd. Werknemers uit andere landen binnen en buiten Europa beschikken vaak niet over 
een gelijkwaardig of acceptabel veiligheidsdiploma en zullen de betreffende werknemers alsnog een 
diploma B-VCA of VOL-VCA dienen te behalen. 

Gelijkwaardigheid van opleidingen 

Basisveiligheid (B-VCA) 

• SCC-Dokument 018, Fakultative SGU-Prüfung von operativem tätigem Mitarbeiter 

• Safety Passport (CCNSG)The National Course  

• Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) 

• Hoger Veiligheidskundige (HVK) 

• MO SHE 

• Curso de Provenção e Segurança (Cosat) 

• IOSH certificate - Working Safely (Institution of Occupational Safety and Health-UK) 

 

Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) 

• SCC-Dokument 017, SGU-Prüfung von operative tätig Führungskräfte    

• IOSH certificate - Leading Safely (Institution of Occupational Safety and Health-UK) 

• Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) 

• Hoger Veiligheidskundige (HVK) 

• MO SHE 

• Safety Passport (CCNSG)The National Course+ The Leading a Team Safely Course  

 

Bij twijfel of een document gelijkwaardig of acceptabel is kan contact worden opgenomen met de 
lokale Safety Expert. 

 

Opmerking: SCC-Documenten 015 en 016, worden niet als gelijkwaardig geaccepteerd binnen RWE 

Generation NL.   

RWE-medewerkers (RWE Generation SE) 

Personeel van RWE Generation SE ontvangt veiligheidstrainingen en instructies via zijn /haar 
leidinggevende. Dit is in de HR-systemen vastgelegd. Hiermee is binnen RWE afgesproken en 
geborgd dat zij aan de juiste veiligheidskwalificaties voldoen. 


