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Interpretatie nummer: 1 

 

Datum vaststelling interpretatie:  16 december 2010 
 

Van toepassing op de hieronder geciteerde passage uit protocol 2101 

 
Hoofdstuk 5, ‘Beschrijving van de boorapparatuur’: 

 

Eis: Het boormateriaal en de booromgeving moeten voldoen aan de Arbo-wetgeving  
Methode:  

Bedrijf: VCA gecertificeerd. 

[…] 
Alternatief: Niet bekend 

 

Achtergrond interpretatie: 

 
Bij veel bedrijven die wat certificatie betreft intredend zijn speelt dat een VCA-certificaat pas kan 

worden afgegeven als het systeem ten minste drie maanden heeft gedraaid. Voor veel bedrijven, 

waaronder ook bedrijven die tijdig met het certificatietraject voor mechanisch boren zijn gestart, is 

het onmogelijk om voor het ingaan van de erkenningverplichting op 1 januari 2011 aan deze eis te 

voldoen. Daarom is het nodig een mogelijkheid voor deze bedrijven te creëren om zonder 

onderbreking te kunnen doorwerken. Deze interpretatie biedt deze mogelijkheid aan bedrijven die 
een overeenkomst hebben met een certificatie-instelling voor een traject richting een VCA-

certificaat en verder aan alle eisen uit het certificatieschema onder BRL SIKB 2100 voldoen. 

 
De certificatie-instellingen geven aan die bedrijven een certificaat af dat geldig is tot uiterlijk 01-07-

2011. Bodem+ geeft ook op basis van die certificaten een erkenning af, die men weer kan 

intrekken voor bedrijven die ook op 01-07-2011 nog niet aan de eis van een VCA-certificaat 
voldoen. 

 

Interpretatie van de tekstpassages. De hierboven geciteerde tekstpassages zijn als volgt 
te lezen (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):  

 

Eis: Het boormateriaal en de booromgeving moeten voldoen aan de Arbo-wetgeving  
Methode:  

Bedrijf: VCA gecertificeerd. 

[…] 
Alternatief (tot 01-07-2011): het boorbedrijf beschikt over een functionerend VGM-beheersysteem 

en een overeenkomst tussen het boorbedrijf en een certificatie-instelling voor het doorlopen van 

een certificatietraject naar een VCA-certificaat voor dat VGM-beheersysteem.  
Alternatief (vanaf 01-07-2011): Niet bekend 

 

 


