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Regeling eisen VCA / VCU voor contractors binnen Schiphol Nederland BV.

1. Doel van dit document
Deze regeling beschrijft de eisen die binnen SNBV gelden bij de inzet van contractors in
opdracht van SNBV in relatie tot de VGM-Checklist Aannemers (VCA) en de VG Checklist
Uitzendorganisaties (VCU).

2. Begrippen
Algemene begrippen VCA en VCU
De algemene begrippen en informatie m.b.t. VCA en VCU zijn opgenomen op de website
van de ‘Stichting Samenwerken Voor Veiligheid’ (SSVV) en is te raadplegen via
www.vca.nl.

Uitbesteden van werkzaamheden
Het laten uitvoeren van werkzaamheden door een extern bedrijf, waarbij dit bedrijf als
werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet optreedt.

Inlenen
Bij uitzending en detachering worden werknemers onder het toezicht en daarmee het
veiligheidsbeheerssysteem van de opdrachtgever gesteld. Bij het gebruikmaken van
inleenkrachten of gedetacheerden, dient gebruik gemaakt te worden van VCUgecertificeerde bedrijven, om te bewerkstelligen dat dezelfde eisen worden gesteld m.b.t.
tot veiligheidskennis en –bewustzijn als bij het eigen personeel.
Onder inlenen wordt ook verstaan het inhuren van medewerkers van contractors. Het
bedrijf dat personeel beschikbaar stelt dient dan minimaal in het bezit te zijn van een
geldig VCA-certificaat.

VCA-diploma
Medewerkers van een in Nederland gevestigd bedrijf dienen in het bezit te zijn van een
geldig VCA-diploma, afgegeven door een in Nederland gevestigde exameninstelling,
erkend door het SSVV.
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3. Toepassing VCA/VCU
Aard van de werkzaamheden en omgeving:
Het al dan niet van toepassing zijn van de VCA-verplichting wordt bepaald door de aard
van de werkzaamheden en/of de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. De
werkzaamheden en/of de omgeving zijn immers bepalend voor de risico's die zich op het
gebied van veiligheid kunnen voordoen.
Het Schipholterrein heeft zijn eigen specifieke beheerste risico’s. Uitgangspunt binnen
SNBV is daarom dat contractors moeten beschikken over een VCA / VCU certificaat en hun
medewerkers (of medewerkers onder regie) aantoonbaar beschikken over een VCAdiploma.

Relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
Indien er sprake is van uitzendkrachten of detachering, waarbij het ingeleende personeel
direct onder het gezag van SNBV wordt geplaatst is VCU-certificering vereist. De uitzenden/of detacheringsorganisatie dient VCU-gecertificeerd te zijn.
Als er medewerkers worden ingeleend via een contractor, dan dient deze contractor in
het bezit te zijn van een VCA-certificaat.
Voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) is een VCA-vol diploma vereist.

Wanneer is geen VCA/VCU vereist
Als er werkzaamheden uitgevoerd worden in een niet risicovolle omgeving of een laag
risico hebben, is in de volgende gevallen geen VCA/VCU certificaat vereist:
•
•
•
•

•
•
•
•

Bouwkundige/civiele werkzaamheden van beperkte omvang in kantoorgebouwen;
Aanbrengen van wegmarkeringen, afrasteringen, enz. (voor zover er geen
grondwerkzaamheden plaatsvinden);
Horizontaal wegtransport
Facilitaire diensten zoals huishoudelijke reiniging, ongediertebestrijding,
verhuizingen, administratieve werkzaamheden, catering services, enz. Bedrijven
waarvan medewerkers risicovolle schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren (b.v.
werken op hoogte, glasbewassing met glaswasinstallatie) moeten over een VCAcertificaat beschikken;
Werkzaamheden aan communicatiesystemen en computersystemen die niet in
relatie staan met installatie- en procesbesturingen. De uitvoerende medewerkers
dienen echter wel een VCA-diploma te hebben.
Opleidings- en/of trainingsactiviteiten die ‘on-site’ worden uitgevoerd;
Engineering bureaus, consultants en adviseurs die werkzaamheden verrichten die
niet werkvergunning plichtig zijn. Als er montagetoezicht gehouden wordt dienen
de medewerkers wel in het bezit te zijn van een VCA-diploma;
In geval van twijfel kan een verzoek tot beoordeling van VCA/VCU verplichting
worden ingediend via SSE/S&E.
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4. Ontheffing bedrijfscertificatieplicht
Zodra eenmaal is vastgesteld dat de werkzaamheden onder de VCA/VCU -verplichting
vallen, dient men een offerte te laten uitbrengen door gecertificeerde bedrijven. Het kan
echter voorkomen dat een VCA/VCU-gecertificeerd bedrijf niet beschikbaar is. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn indien:
•
•

er sprake is van werkzaamheden met een zeer specifiek karakter;
de opdracht slechts uitgevoerd kan worden door een buitenlands bedrijf dat geen
VCA-certificatie kent of voert.

In deze situaties bestaat de mogelijkheid tot ontheffing voor een bedrijfscertificaat m.b.t.
VCA of VCU. De ontheffing wordt schriftelijk verleend door de verantwoordelijke senior
manager van de opdrachtgever na advies door SSE/S&E.

Voorwaarde verkrijgen ontheffing
Een bedrijf kan onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor een
ontheffing:
• Medewerkers dienen in het bezit van het diploma “Basiscursus Veiligheid”.
• • Het kunnen overleggen van een RI&E en het Plan van Aanpak.
• Het houden van maandelijks overleg (toolboxmeetings) gericht op de uit te
voeren werkzaamheden.
• Het uitvoeren van werkplekinspecties.
• Het op de hoogte zijn van de BHV voorzieningen van de opdrachtgever en het
hebben van een eigen BHV beleid. Hierbij is er ook een verplichting tot
samenwerking met andere op de locatie aanwezige partijen.
• Het melden van ongevallen en onveilige situaties aan de opdrachtgever.
• Het voorzien in voldoende deskundige ondersteuning.
• Communicatie m.b.t. het terugkoppelen van bovengenoemde aan de
opdrachtgever.
• Het toepassen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen gericht op de aard van
de werkzaamheden en de omgeving waarin wordt gewerkt.
• Uitvoeren Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).
• De medewerkers hebben aantoonbaar passende veiligheidsopleiding voor de door
hen uit te voeren risicovolle werkzaamheden (werkvergunning plichtige
werkzaamheden);
• Alle arbeidsmiddelen zijn aantoonbaar gekeurd conform de Nederlandse
regelgeving;
• Het bedrijf is bij voorkeur gecertificeerd voor een vergelijkbaar
managementsysteem, bijvoorbeeld OHSAS 18001.

Werkwijze VCA ontheffing
De projectleider dient een ontheffingsverzoek in bij de verantwoordelijke senior manager
van de opdrachtgever. De ontheffing geldt voor van de duur van de werkzaamheden of
de duur van het VCA certificeringtraject, met een maximum van in principe 1 jaar. De
ontheffing geldt uitsluitend voor het gedefinieerde project. Na autorisatie laat de
projectleider het ontheffingsverzoek archiveren bij de afd. inkoop D/Corporate
Procurement.
De werkzaamheden kunnen niet worden gestart voordat ontheffing is verkregen. Indien
een ontheffing wordt verleend dient voorafgaand aan de uitvoering van de
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werkzaamheden een beschrijving te zijn op welke wijze de risico’s geborgd worden
tijdens de werkzaamheden.

5. Taalbeheersing
De voertaal voor de werkzaamheden is Nederlands. Indien het betreffende bedrijf de
voertaal niet beheerst, dan dient het bedrijf ervoor zorg te dragen dat er altijd een
leidinggevende bij de werkzaamheden aanwezig is, die de voertaal beheerst en
operationele medewerkers in hun eigen taal kan instrueren. Hierbij dienen belangrijke
instructies en voorschriften ook vertaald en overhandigd te worden aan de medewerkers.
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