Onderhoud
aan toeleaeranciers
VCA - op weg nírar uniformeaeiligheidsbeoordeling

Veiligheideen zorgvan twee partuen
w.N. Top: Det Norske Venms Benelux.
Ronerdam

Zorg voor velligheid van aannemersis voor een aantai opdrachtgevers,vooral in de

(peuo-)chemische
al sindsjareneenzorg.
en olie-industrie,
ChecklijstAannemers"
Vandaarhierbli eenartikelvan de heerTop overde "Veiligheids

e :org voor de veiligheid in .le perrochemische indus'
trie is er niet alleen vanwege ,le hescherming van het

(in vergelijking
A. iv{erbetrekkingtot opdrachtnemerszijde
):
met opdrachtgevers;ijde

maarook om ile :org voor het
en de installaties
elgenpersoneel
care"gedachpersoneelvan de aannemeÍ:elf. De "responsible
te Jie vooral leeft in de chemischeindustriespreektdaarvan.
Daamaastis er natuurlijkook de en'aringmet negatlevepublicireit die gepaardgaatmet het optredenvan meeromvangrijke
i n c i d e n t e n .D e h e e r \ í . N . T o p i s l i d v a n d e h u i d i g eV C A
CoijrdinatieCommissie.Het is ','oorel:r1n initiatief gerveest
WerkJat heeft geleidtot de vorming van de oorspronkelijke

. personeelvan opdrachtnemersonlangen in de regel minder

sroepAannemerV'eiligheid.

systemen
binnen het kader van (veiligheids-)management
- personeelvan opdrachtnemershebbenminder vaardigheden
- personeelvan opdrachtnemershebbenminder opleiding
. opdrachtnemersvoeren gevaarlijkerwerk uit
- werknemersvan opdrachtnemerswerken onder druk om werk

L)ok voor een aanralaannemersis de :org voor veiligheiden
ge:ondheidvan de eigenwerknemersmeerdan een rvetrelilke
v e r p l i c h t i n ge n r v o r d t d e : e z o r g g e c o m m u n i c e e rnda a r o p alsonderdeelvan de marketingvan de dienstverJrachtgevers,
is veilig werkl
werk
Coed
lening.
Dat dit niet voor aile bedrijvenuit de trveepartilen(opdrachtgeldt,bliikt ondermeeruit de resulta'
gevers/ opdrachtnemers)
dat
ren van een onderzoek werd venicht door het iohn Cray
lnsrirute.Weliswaarberrefr het hier de situatie in Je USA
maar in Nederlandli'1kteen en andervooralsnogniet weicnlijk andersofbeter.
Het onder:oek,dar werd verricht voor het Deparrmentof Labor, omvatte329 bedrijvenin de procesindustrie.Tijdenshet
en
ontler:oekwerden600 rverknemersvan opdrachtgevers:ijde
geïnterviervd.
ól J van opc'lrachtnemers:ijcle
Her onder:oekdoor het John Gray institutegaf o.a. het vol'
eendebeeld:
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veiligheidstraining
. er vinden onder personeelvan opdrachtnemersmeer
ongevallenplaats
- het personeelsverloop
onder opdrachtnemcrsis aanzienlijkhoger
- personeelvan opdrachtnemers
:ijn van minder
voor;ien
procedurele
bescherming
f1'siekeen
- personeelvan opdrachtnemerswerken gebruikelijk niet

snel af te krijgen
De:e conclusieslijken, :o niet allen dan toch voor het merendeel, ook van toepassingop de Nederlandsesiruatie'
B. Met betrekking tot opdrachtnemerszijde:
- bij slechts 29'/o van de opdrachtgeverswas
betrokken bij selectievan aanncmers
veiligheidspersoneel
- slechts l9 o/ovan de betrokken opdrachtgevershad formele
selectieproceduresm'b.t. aannemers
beschikt over
- slechts 16 96 van de betrokken opdrachtgeverc
op schri{t gesteldeselectieprocedures
\fat betreft de hier genoemde Percentageskan niet :onder'
meer gesteldrvordendat de:e ook in Nederland van toepassing
zijn. Daartoe ontbreken de gegevens' Wirt, op basis van erva-
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ring, rvel gesteld kan rvorden is dat zeker niet alle opdrachqe'
vers in de proces industrie ook selectie procedures hanteren bij
Je keu:e van aannemers.En voor:over dat rvel gebeurt omvat
ie selectie niet steedsveiligheid op een meer omvangrrlke manier. En verdere bevinding van het John Crav Institute was dat
opdrachtgevers in toenemende mate gebruik maken van der,len voor het uitvoeren van rverk:aamheden' Redenen daanoe
geqeven \\'aren o.a.: een verhoging van de tlexibilireit' verderqrirnJe qraad r.an specialisatiein uitvoerin-gvan werk:aamheJ c n e n k o s t e ne r í e c t i v r r e i t .
Ook in Nederland bii;ken opdrachtgeverssteedsmeer oveÍ te
qairn tot de inschakeling van derden (toeleveranciersiaannerners) en krljgen aspecten als kr'valiteit,veiligheid en milieu in
roenemende mate aandacht bij selectie van toeleveranciers'
Dit vindt niet alleen plaats in de proces industrie maar :eker
ook daarbuiten. In toenemende mate gaan bedrijven:ich meer
toeleggen op .1e kernactiviteiten en rvorden werk:aamheden
.'lie Ja:rrtoe niet behoren afgestoten naar derden' Het streven
naar "partnerships" en "single sourcing" hoort daarbij'

Strevennaaruniformiteit- de "Werkgroep
AannemerVeiligheid"

ïjdens de eerstebijeenkomsrrverdeen nveeta[\Tagenbekeken:
om e komcn nt
f . is her inuol, u,eruelíjkdan weLnood:oJ<e[jk
in:al<e
hec
t'eiligàeidsmeerunifcnne beoardelíngscnreio
lmtlieub.|an diensrnl
en -gedtagvan leueranciers
ri,'r.rst1jn
De achterliggendegedachtervasdat meeruniíormecriteria het
ook betermogelijk:oudenmakenom hun ei'
vo()raannemers
en af te stemmenop de gelijte structureren
gen inspanningen
opJrachlgevers.
ke behoettenvan verschillende
toete pos'
steemalgemeen
2. ís eendergelíikuníiormbeoordelingssr
(een)
dn'
onoflwnkeliike
te doen uitvoereniloor
senen eL)entueel
de(n)t
gedachtehierbil is dar het :orvelvoor opDe achterliggende
aantrekkelijkzou zijn
als voor opdrachtnemers
drachcgevers
om tot een dergelijkeaanpakte komen. Dit uou immersuit'
:icht biedenop een situatiervaarbijhet aantalbeoordelingen
per opdrachtnemer
(thans door individueleopdrachtgevers)
zou aínemen.Bovendienbiedt dit op termijn de mogelijkheid
om te komen tot een verdereformaliseringvan het beoorde'
en certiíicering,:o moeelijkonder toezichtvan de
lingsproces
Raad voor de Certiiicatie De inspanningenvan de rverkgroep
van de "Veiligheids
warenvooral gerichtop het samenstelien
vormt van her
(VCA)"
hart
het
die
Aannemers
Checklijst
ge
I
ingss-vsteem
hu idi beoorde

van opdrachtDe situatie wat betreft veiligheidsevaluatie
op
ergenwijze
opdrachtgever
iedere
Joor
dit
dar
zo
is
nemers
' iedere
:oeken
ver
is
te
van
uniformiteit
vorm
Enige
geschieclt.
voorbeoordeling
stelt :tt :ijn eigeneisen.Dit betekentdat aanneDe VCA - vragenlijst
r-rpdrachrgever
beoorworden
at:onderlijk
opdrachtge','er
mers Joor iedere
De:e vragenlijst die door de *'erkgroep rverd onwikkeld
,leeld,althansvoor :overdit al gebeurt.Eenaannemerdie voor
rverkt moet :ich dan ook steeds omvatte uiteindeliike 10 ondenverpen, als volgt:
verschillendeopdrachtgevers
weeÍ aanpassenaan de verschillendeeisenvan de verschillen1. Veiligheid en Milieu 'Beleid en Organisatie,lvÍanagement
tJeopdrachrgevers.In dezesituatie zit nu veranderingen het
betrokkenheid
onrstaanvan de "VeiligherdsChecklilst Aannemers"is een
2.
Selectievan Personeel
van
uniformiteit'
grotere
mate
eerstestapom te komen tot een
In ,lecemberl9B9 vond de eerstebijeenkomstplaatsvan wat
Later.ie "LandelijkeWerkgroepAannemerVeiligheid"werd'
De:e bijeenkomstontstonduit de vÍaagvan enkeleaf:onderlij'
om met anderenvan gedachtente wisselen
ke opdrachtgevers
Met dezetoeleveranciers
over "veiligheidvan toeleveranciers".
en exwerdenbedoeld:aannemers'transportondememingen
werdde prioriteitgegeteme opslag.Na enkelebijeenkomsten
ven aan "aannemers"(hier ook genoemd"opdrachtnemers")'
De rverkgroepomvatte vertegenwoordigenvan Dupont de Nemour (Dordrecht),Nerefco(Europoorti Botlek),ESSORaffinaderij (Rotterdam),AKZO (Amhem), GE Plastics(Bergen
op Zoom), DSM LimburgSen'icesBV (Celeen),DOW Benelux (Terneu:en),NAM (Velsen)en DNV Benelux (Rotterheren",
dam). In het beginrvasdit een zaakvan "goedwillende
dat
produkr
leveren
te
een
om
vastberadenheid
de
echtermet
in
de
veiligheid
de
aan
betekenen
zou
bijdrage
een rve:enlijke
orocesindustrie.
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3. Voorlichting, onderricht en communicatie
keuring van middelen
4. Inkoop van materieeVdiensten,

5. (Algemene) Veiligheid en milieu inspecties/observaties
6. Regels/voorschriften,projectveiligheidsplan
en
?. Melding, onder:oek, registratievan ongevallery'incidenten
onveilige situaties
8. Risico identificatie veiligheid,ge:ondheiden milieu
9. Voorbereidingnoodsituaties
10. Veiligheid en Milieu, communicatieen overleg
Deze onderwerpen omvatten ge:amenlilk een 60'tal vragen'
De:e vragen 'uverdendoor de werkgroep gewaardeerd in drie ca'
tegorieën, aÍhankelllk van de veronderstelde belangrijkheid
uÀ d. vragen. Dit heeft uiteindelijk geleid ror vragen met l0
punten, urig.. met 5 punten en vragen met 2 punten' Daar'
van een
doo, o.t,rro.td een merhodiek voor het krvantificeren
het to'
als
m'b't'
onderdelen
l0
de
op
veiligheidssyteem,:orvel
taal.
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Onderhoud
De vragenlijst functioneert bij de evaluatie van de veiiigheidsinspanningen van aannemerbedrijven.In principe worden
daarbil de vragen gesteld en de anrwoorden beoordeeld en geveriíieerd ,,'oortlat :ij geaccepteerd rvorden en de desbetreffen-le punten rvorden toegekend. In het totaal omvat ,.jevrageniijsr ongeveer 180 :ogenaamde"verificatie punten" Jie bi1 een

vers:ijde (ESSO, Dslvt, DOW en.\KZO). vier r.ertesenrvoordigers van opdrachtnemers;ijde (UNETO, SIR en noq rivee in
te vullen plaarsen), 2 vertegen*'oordigersvan verificatie bureaus (BVQI en DNV Benelux) en I *'aarnemer van DGA.
De Crriirdinatie Commissie rverkt thans aan verdere firrmaliserinq van V'C.\ en .je toepassingerr-an.Een en an,ler geschiedt

Jergelijke beoordeling aan de orde komen'

onder leiding van voor:itter (van opdrachtge"'ers:ijrle)en *ecretaris (r'an opdrachtnemeÍs kant). Plaatsingvan het sccretariaat is Jaarb,ileen virn .le eersteirirnJachtspunten.

vanVCA
Eerstetoepassing

Doelsteiling van,le Cor)rdinatie Commissie is toe:icht te hou-

r.r'erd
eenbegingemaaktmet den op het juiste gebruik van Je VC.\ en om op :o kort mttgeNadatde VCA wasopgesteld
en'an bij evaluatievan de veiligheidsinspannin- lijke termijn te komen tot een meer fbrmele beoordeling onder
de toepassing
In her bii:onder:ijn ;ijn te noemende ac- roe:icht van .ie Raad r-o,rrJe Certiiicarie. Dairrhij :ou Je Crrijrgen van aannemers.
riviteitendoor DSiv{en ESSO.DSiv{beslootom de evaluaties Jinatie Commissie optreden m.b.t. irlle verificatie t'urerrttsterin eigenbeheeruit te voerentenvijl ESSOmer DNV Benelux r r ' i j l d e R a a . l J a n : o u t o e : i e n o p J e l u i s t e u i t v o e r i n q v n n J e
dottr Je l:ratste evaluaties.Op .lie rvij:e ',r'ordrJe beste b,r.is qcschrrpcn\'()or
een overeenkomstaangingom de evaLuaties
partij re larenuitvoeren eeneerstestapop wegnaarbeoorde- unifbrme, onathankeiij ke, heoordeling.
ling door een onathankelijkepnrtij. Bij ESSOleidt Jit tot de
ESSOkrvalificatie"CeneralSafetvApproved(CSA)" rvaarbij De uiteintlelilke becxrrdeling :ou kunnen plaarsvin,len in de
van de maximalescoredient te rv,rrdenbe- vorrn \ran een Certificaat bij her behalen van een mlntmum
d:rneenpercentage
vragenbevestigend orens (s,-rorrqeliik.ran ..le CSA krvaliticatie die rhans ',vordt
haalt tenvijl een aantai geïdenriíiceerde
moeten kunnen rvorden.Hoervelbeitle vormen v e r s t r e k rd o o r E S S C ) . O o k i s h e t e c h t e r m o g e l i l k J a t , l e b e L'eantrvoord
:elf Jan rveldoor onathan- oordeling uitmon.lt in een proiiel (best:randeuit een pr()centuvan evaluatie(door optlrachtgever
prokelijke Jerde) in principemogelljk:ijn is het strevennaarbe- ele e,,'aluatieper on.lerrverp)te:lmen met een gemi.l.lel,.Je
.le
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Eenbrederdraagvlak'
VCA
deEBB werkgroep

VCA - eentoekomstvan verbeteringen
meeruniverseletoePassing

Nar totstandkomingvan de vragenlijstheeft een ad-hoc
en randvoorEBB rverkgroepgekekennatrrde gedraqscode
:ou moetenvoldoen.
waaraanhet beoordelingsproces
rvairrden
van Exxon CheDe:e n'erkgroepomvattevertegenwoordigers
mrcal,ESSO Benelux,Shell Pemis,ICI Holiand, Do',vBenelux, Wescon,Mourik Sen'icesen de TroostPemisCroep. Het
heeft in een larer stadiurngeleid
o,rrdeelvan de:e r,verkgroep
ror acceptatievan de VCA binnen de bij de EBB aangesloten
Uiteindeliik is uit het rverkvan de twee werkgroe'
beclrijr.'en.
pen Je publikatie"HtrndleidingVeiligheidsChecklilstAanneniers(VCA)" - tot standgekomen1.

- Verdereontwikkeling van de VCA en haar toepassing.
Ttrekomstigeontrvikkeling ','anJe VC.A.betreft,narrstfbrmele
etr verb'etecertificering,vooral Je nood:akelijkeaanpassrng
verherering
:ll rvorden
De:e
ring clp basisvan de erv'aringen.
voorberreft
en
gecoórdineerd
doorrle CoórdinatieCommissie
gcrrccepteerJ
al de invullingvan hetgeenbinnen de evirluirtie
kan rvorden.Dit lirarstedraagtin belangrijkemate bil tor duidelijkheidbij evaluatieen meer unitbrmiteitbij .le hcoordeling.

- Naar eenbrederdraagvlakin de procesindustrie
nirareen verdereacceprarie
In eersteinstanriewordt gestreefd
rr'rtarrle inivzrnde VCA activiteitenbinnen de in,ltrstrietak
naarCoórdinatie
VanWerkgroep
bIijkt
tiatievenrverdengenomen.Uit ,le huidigeerr"arinr:en
. op rvegnaarCerti{icatie
Jr.rtook bedrijvendie niet deelnameniranJe otlrspronkclijke
Commissie
s'erkgroepal venvij:en naar Je VC.t'' V"xrralook Je lrlnnevan
merskunneneen belitngrijkerol spelenf ij Jc'r'crb'rcrJing
wordr
thans
omWerkgroep
De oorspronkelijkLanrJelijke
tlllirrnlt
in
contacvenvij:en
het
do,rr
ervan
VCA
en
acceptatie
van
de
samenstelling
De
gevormdtot CoiirdinatieCommissie.
Op nirtionnalniverru*'ortlt, r':tnuitde
,"verkgroep
van opdrachtge- ten met opdrachtgevers.
is als volgt: 4 vertegenrvoordigers
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Coótdinatie Commissie, ge:ocht naar ondersteuning van belangengroepen. Daarbil rvordt vooral ook gedacht aan de \4rl-l
\-1.

Inmi.iJe l. h,litkt rn Belgrë (rond -Lntrrerpen) sptake'I'irn een
mecÍ !e srnictLrrterlicb'clirngstelling,tenvijl er van de :ij.le van
CEFIC hclar.rgstcllinshestairrom Je VC.\ ()f te ncmcn in cen
C E F i C r i c h r l r t r rt l l - . t . r r ; t n n e t n e r sI'

- Uitbreiding naar anderebedrijfstakken
Naastde:e inÀoudeiijkeontrvikkelingwordt venvachtdar ook
andereindustrietakken belangstelling:ullen tonen voor de
V C A a c t i v i t e i t e n .Z o a i s b i j v o o r b e e l di n o f f s h o r ei n d u s t r i e
\\-aarcontacten tussenNOCEPA en iRO bestaanm'b'r' de
"A cctntractclrs".
Het is de venvachtingdat het VCA proces:ich als een olieVlek :ai uitbreidenvooral nadar de meer íormelecenificatie
een feit is gervordenen er op die manier meer aandachraan
het procesLa., *ord".t gegeven'Naast verderebelangstelling
in cle procesindustrie wordt ook venvacht dat de daarbuiten
:al gaanbestaan.
belangstelling

l) De VC.{ kdn tdÍaerr cerr gering bedrug' worden vetktegen bii de Stichting
(tettium0l0'137
E r r o p r x t r t i Í 3 r r r i c kB e l u n g e l t e S c h i e d c m

ketelsLuchtbehandeling
Industriële
iÍxalMq
\ln flc
Trsry
á aGéLUChSftamCE.
tG3
rrr :9-ilil iV
ca:Eá6

- Uitbreiding buiten Nederland
De VCA is vooraleen Nederlandsgebeurenen een soortgelijke activiteit op een vergelijkbareschaalin het buitenlandis
opdrachtniet bekend.Door de activiteitenvan verschillende
België'
uit
aannemers
ook
komen
echrer
seversin Nederland
in
contact''We
VCA
de
met
ltaliê
en
Frankrijk
óuitslan.l,UK,
leven per slot van rekeningin een toenemendeintemationale
markt.
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