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Informatie voor ZZP-ers
ZZP-ers vormen voor de VCA een bijzondere groep. ZZP-ers die werkzaam (willen) zijn voor een VCA
gecertificeerde organisatie dienen te voldoen aan de voorschriften zoals die staan vermeld in bijlage C van de
VGM checklijst aannemers (VCA).
Deze bijlage bevat de volgende tekst:
Uitgangspunten en voorwaarden in VCA verband bij inschakeling van zelfstandige zonder personeel (zzp-er) als onderaannemer.
In VCA verband worden ten aanzien van de ‘zelfstandige zonder personeel’ (zzp-er) de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

Een zzp-er kan niet VCA gecertificeerd worden in verband met de mustvragen (zie 7.2 van de procedure)

Een zzp-er heeft geen onderaannemers, ingehuurden of uitzendkrachten
Een VCA gecertificeerde aannemer kan een zzp-er als onderaannemer inschakelen onder de navolgende voorwaarden:

De zzp-er beschikt over een eigen VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

De zzp-er is voldoende gekwalificeerd, ook op VGM-gebied en beschikt derhalve over het diploma Veilgheid voor Operationeel
Leidinggevenden (VOL-VCA) en, indien nodig, over kwalificaties genoemd in de ‘’SSVV Opleidingsgids””

Materialen, arbeidsmiddelen en PBM van de zzp-er moeten gekeurd zijn conform vraag 10.2 van de VCA

De hoofdaannemer toetst aantoonbaar dat wordt voldaan aan de eisen van VCA op de werkvloer
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Interpretatie van bovenstaande
Indien u als ZZP-er als onderaannemer wordt ingehuurd, waarbij u zelfstandig verantwoordelijk bent voor de
uitvoering van werkzaamheden, dan dient u over een VOL VCA certificaat te bezitten. Steeds meer VCA
gecertificeerde opdrachtgevers zullen u in de toekomst aan deze voorwaarde willen houden. Indien u als
werknemer onder toezicht van een door de opdrachtgever aangestelde leidinggevende werkzaam bent,
behoeft u geen VOL VCA certificaat te behalen. Een Basis VCA diploma volstaat in deze gevallen. Hoe u een
VGM-Risico-Inventarisatie en –Evaluatie maakt leert u in onze VCA cursussen. Voor meer informatie over
functiegebonden risico’s kunt u ook kijken op de website van stichting Arbouw op onderstaande link. U vindt
daar veel functiegebonden risico’s en bijbehorende veiligheidsmaatregelen, welke u in uw VGM-RisicoInventarisatie en –Evaluatie kunt te vermelden.
http://www.arbouw.nl/werkgever/beroepen-en-risicos/
Wij adviseren u derhalve, om een VOL VCA diploma te gaan halen. Dit omdat u dan onder alle omstandigheden
inzetbaar bent voor uw opdrachtgevers.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0513 65 44 62.
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