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1. Document verwijzingen 

QHSE 3.15 Basis veiligheidscertificaties (BVO, VCA, VCU) 

2. Doel 

Dit document beschrijft de werkzaamheden zonder VCA of VCU plicht, zoals bedoeld in QHSE 3.15. 

3. Lijst werkzaamheden zonder VCA of VCU plicht 

In de volgende gevallen van werkzaamheden in een niet risicovolle omgeving of met een laag risico is geen 
VCA/VCU certificaat vereist: 

• Bouwkundige/civiele werkzaamheden van beperkte omvang in kantoorgebouwen. Een voorbeeld van 
beperkte omvang is het vervangen van een deurklink of het wisselen van een TL buis. Het slopen en 
herinrichten van een verdieping is een voorbeeld van wat hier niet wordt bedoeld. 

• Aanbrengen van wegmarkeringen, afrasteringen, enz. (voor zover er geen grondwerkzaamheden 
plaatsvinden); 

• Werkzaamheden aan wegtransportmiddelen (auto's e.d.); 

• Werkzaamheden aan werktuigen (heftruck, shovel, kraan, etc.) in speciaal hiervoor ingerichte 
sleutelplekken; 

• Horizontaal wegtransport beperkt tot het wegennet van Tata Steel en de exclusion zones in de fabrieken; 

• Facilitaire diensten zoals huishoudelijke reiniging, ongediertebestrijding, verhuizingen, administratieve 
werkzaamheden, catering services, enz.; 

• 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’ in kantoorruimten worden uitgevoerd; 

• Engineering bureaus, consultants en adviseurs die werkzaamheden verrichten die niet 
werkvergunningsplichtig zijn. Als er montagetoezicht gehouden wordt dienen de medewerkers wel in het 
bezit te zijn van een VCA-diploma; 

• “Inbedrijfsstellers” en ‘Richtmeisters’ die onder begeleiding van een coördinerend toezichthouder (Tata 
Steel) of hiërarchisch toezichthouder (contractor) de werkzaamheden uitvoeren; 

• Werkzaamheden m.b.t. het afstellen, kalibreren van componenten van installaties in een 
laboratoriumomgeving in opdracht van RD&T, PA en TSP; 

• Dit betreffen werkzaamheden met een specialistisch karakter die kortstondig zijn. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in opdracht en onder begeleiding van RD&T, PA of TSP die ook toezicht houdt op de 
uitvoering van de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is een werkplekinstructie (WPI) en wordt 
minimaal jaarlijks op actualiteit beoordeeld;  

• Dit geldt niet voor werkzaamheden die in opdracht van een contractor uitgevoerd worden in de 
genoemde laboratoriumomgeving. 
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