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VCA-CERTIFICATIE
UW ENGAGEMENT TOT VEILIGHEID EN GEZONDHEID
In België is de VCA-benadering in tal van industriële branches ingeburgerd. Ook imec vraagt voor het uitvoeren van
werkzaamheden met hoog risico een VCA-certificatie of gelijkwaardig document van haar (sub)contractors. Op deze manier is
er een garantie dat de aannemer het uitbestede werk zodanig uitvoert dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gedrang
komen.

In geval uw bedrijf niet VCA-gecertificeerd is, kan u Imec een gelijkwaardig document bezorgen.
Voorbeelden hiervan zijn:
▪
SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren - Safety Certificate for Contractors):
Met VCA geharmoniseerd veiligheidsbeheersconcept voornamelijk gebruikt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
▪

MASE (Manual d’Amélioration Sécurité des Entreprises):
Met VCA vergelijkbaar veiligheidsbeheersconcept voornamelijk gebruikt Frankrijk.

▪

OHSAS 18001:
OHSAS staat voor Occupation Health and Safety Assessment Series. De norm OHSAS 18001 is een certificeerbaar
managementsysteem dat gezondheids- en veiligheidsrisico’s beheersbaar maakt.
Let op! De OHSAS 18001 certificering zal in 2021 vervangen worden door de ISO 45001.

▪

ISO 45001:
De internationale standaard ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’, is de opvolger van de
OHSAS 18001-norm.
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VCA CERTIFICATION
YOUR COMMITMENT TO SAFETY AND HEALTH
In Belgium, the VCA approach has been established in many industrial sectors. Imec also requires a VCA certification or
equivalent document from its (sub) contractors to carry out high-risk work. In this way, there is a guarantee that the contractor
performs the outsourced work in such a manner that safety, health and the environment are not compromised.

In case your company is not VCA certified, you can provide Imec an equivalent document.
Examples are:
▪
SCC (sicherheits certifikat contraktoren- Safety Certificate for Contractors):
With VCA harmonised safety management concept mainly used in Germany, Austria and Switzerland.
▪

MASE (Manual d'Amélioration Sécurité des Entreprises):
With VCA comparable safety management concept mainly used France.

▪

OHSAS 18001:
OHSAS stands for Occupation Health and Safety Assessment Series. The OHSAS 18001 Standard is a certifiable
management system that makes health and safety risks manageable.
Please note! The OHSAS 18001 certification will be replaced in 2021 by the ISO 45001.

▪

ISO 45001:
The international standard ISO 45001 ' Management systems for healthy and safe working ', is the successor to the
OHSAS 18001 standard.
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