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Achtergrond 
Op BCC werken er behalve medewerkers van BCC en huurders regelmatig ook 
aannemers. Aannemers (synoniemen: contractors en firma’s) zijn opdrachtnemers. 
Conform de BCC Regelgeving dienen aannemers die werkzaamheden met verhoogd 
risico uitvoeren te beschikken over een VCA* of VCA** certificaat. Als verhoogd risico 
gelden de volgende disciplines (zowel engineering als uitvoering): werktuigbouw, 
elektrotechniek, instrumentatie en besturing, civiel, montagewerk, isolatiewerken, 
steigerbouw, industriële reiniging, stralen, schilderen, conserveren, verticaal transport en slopen. 
 
In de praktijk komt het regelmatig voor dat aannemers (en/of de medewerkers hiervan) die werk-
zaamheden moeten uitvoeren op de Chemelot Campus niet in het bezit blijken te zijn van een VCA 
certificaat, bijvoorbeeld omdat zij afkomstig zijn uit het buitenland, of werkzaam in een branche 
waarin VCA certificering niet gebruikelijk is. In het laatste geval gaat het vaak om aannemers die 
werkzaamheden uitvoeren aan gespecialiseerde apparatuur, zoals bijvoorbeeld analyseapparatuur of 
3D-printers. Daarnaast is er niet bij alle genoemde werkzaamheden in alle gevallen daadwerkelijk 
sprake van een verhoogd risico; dit is mede afhankelijk van de locatie waar de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. Deze CCP geeft richtlijnen hoe in bovenvermelde gevallen dient te 
worden omgegaan met de VCA plicht. 
 
Buitenland 
Nederland en België werken samen op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België precies 
hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA diploma's en certificaten 
zijn gelijkwaardig en in beide landen geldig. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gebruiken met VCA 
vergelijkbare veiligheidssystemen. Het Franse systeem heet Manuel d’Amélioration Sécurité Santé 
Environnement des Entreprises (MASE) en het Duitse en het Oostenrijkse systeem heet Sicherheits 
Certifikat Contraktoren (SCC). Hoewel deze systemen niet één-op-één hetzelfde zijn als VCA, worden 
de diploma's en certificaten volgens de Stichting samenwerken Voor Veiligheid (SSVV, in Nederland 
verantwoordelijk voor de VCA certificering) over en weer wel als gelijkwaardig geaccepteerd. Mede-
werkers van aannemers met een MASE of SCC certificaat mogen dus ook op de Campus VCA plichtige 
werkzaamheden uitvoeren. De site van de SSVV biedt de mogelijkheid om de geldigheid van zowel de 
Nederlandse als de buitenlandse certificaten te controleren. 
 
Overige landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. VCA diploma's en 
certificaten zijn daar niet vanzelfsprekend geldig en daar uitgereikte diploma's en certificaten worden 
in Nederland niet zomaar geaccepteerd. Indien een aannemer met een dergelijk diploma / certificaat 
werkzaamheden wil uitvoeren op de Campus dient het betreffende veiligheidscertificaat door de BCC 
SHE afdeling op gelijkwaardigheid met VCA te worden getoetst. Indien een aannemer in het geheel 
niet in het bezit is van een certificaat maar toch VCA plichtige werkzaamheden moet uitvoeren op de 
Campus, dan dient op een andere wijze de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn te worden 
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aangetoond, b.v. door het overleggen van referenties van opdrachtgevers. Dit 
uitsluitend in overleg met en ter beoordeling van de BCC SHE afdeling.  
 
 
Specialistische aannemers 
Aannemers die niet direct werkzaam zijn in de (chemische) procesindustrie of de 
bouw- en installatiebranche zijn vaak niet in het bezit van een VCA certificaat. Op de 
Campus gaat het vaak om aannemers die specialistische apparatuur installeren en 
onderhouden, zoals laboratoriumequipment, analyseapparaten of 3D-printers. Los 
van het feit dat de vraag gesteld kan worden in hoeverre dit soort werkzaamheden 
onder één van de categoriën werkzaamheden met een verhoogd risico vallen, geldt 
dat deze worden uitgevoerd door specifiek getraind personeel, aan veiliggestelde apparatuur, veelal 
in een laboratoriumomgeving en onder direct toezicht van de betreffende zaalchef of huisbaas. Het 
verplichten van VCA certificering voor deze categorie aan-nemers en werkzaamheden wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht. N.B.: Deze uitzondering geldt nadrukkelijk niet voor vergelijkbare 
werkzaamheden die worden uitgevoerd in een pilot plant! 
 
Locatiespecifieke uitzonderingen 
De BCC Regelgeving is gebaseerd op de Chemelot Siteregelgeving. Bij de indeling van de werkzaam-
heden van aannemers in de categorie ‘verhoogd risico’ is er veelal van uitgegaan dat deze worden 
uitgevoerd in een fabrieksomgeving. Op de Campus is dit niet altijd het geval; in veel gevallen wordt 
hier gewerkt in kantooromgevingen. Op basis hiervan is het mogelijk om voor bepaalde soorten 
werkzaamheden een ontheffing te geven op de VCA-plicht, in overleg met en ter beoordeling van de 
BCC SHE afdeling. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om schilder- en stofferingswerkzaamheden in 
een kantoor of een laboratorium dat niet in gebruik is, of om werkzaamheden die worden uitgevoerd 
door de ‘handyman’. N.B.: Deze uitzondering geldt nadrukkelijk niet voor werkzaamheden aan E-, W- 
of HVAC-installaties van (kantoor)gebouwen.  
 
Beslissingsbevoegdheid 
In uitzonderingssituaties waarin deze CCP niet voorziet, of in het geval dat er geen overeenstemming 
bestaat tussen de Chef van Dienst (als verstrekker van de werkvergunning) en de BCC SHE afdeling 
over het al dan niet verlenen van een uitzondering op de VCA plicht, beslist de Site Manager BCC.  


	Achtergrond
	Op BCC werken er behalve medewerkers van BCC en huurders regelmatig ook aannemers. Aannemers (synoniemen: contractors en firma’s) zijn opdrachtnemers. Conform de BCC Regelgeving dienen aannemers die werkzaamheden met verhoogd risico uitvoeren te besch...
	In de praktijk komt het regelmatig voor dat aannemers (en/of de medewerkers hiervan) die werk-zaamheden moeten uitvoeren op de Chemelot Campus niet in het bezit blijken te zijn van een VCA certificaat, bijvoorbeeld omdat zij afkomstig zijn uit het bui...
	Buitenland
	Nederland en België werken samen op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA diploma's en certificaten zijn gelijkwaardig en in beide landen geldig. Frankrijk,...
	Overige landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. VCA diploma's en certificaten zijn daar niet vanzelfsprekend geldig en daar uitgereikte diploma's en certificaten worden in Nederland niet zomaar geaccepteerd. Indien een a...
	Specialistische aannemers
	Aannemers die niet direct werkzaam zijn in de (chemische) procesindustrie of de bouw- en installatiebranche zijn vaak niet in het bezit van een VCA certificaat. Op de Campus gaat het vaak om aannemers die specialistische apparatuur installeren en onde...
	Locatiespecifieke uitzonderingen
	De BCC Regelgeving is gebaseerd op de Chemelot Siteregelgeving. Bij de indeling van de werkzaam-heden van aannemers in de categorie ‘verhoogd risico’ is er veelal van uitgegaan dat deze worden uitgevoerd in een fabrieksomgeving. Op de Campus is dit ni...
	Beslissingsbevoegdheid
	In uitzonderingssituaties waarin deze CCP niet voorziet, of in het geval dat er geen overeenstemming bestaat tussen de Chef van Dienst (als verstrekker van de werkvergunning) en de BCC SHE afdeling over het al dan niet verlenen van een uitzondering op...

