Overzicht met vrijstellingen SOG Examens
De hieronder genoemde vrijstellingen gelden voor medewerkers die werken bij bedrijven binnen de branche of het land
waar de opleiding wordt beheerd. Deze medewerkers hebben een basisopleiding en een gelijkwaardig diploma en
werkervaring voor de betreffende risicovolle taken binnen hun eigen branche of land. De SOG-petrochemie kwalificaties
zijn specifiek op de situatie van de Nederlandse medewerkers in de meest voorkomende branches afgestemd.
Wij raden uit oogpunt van veiligheid af dat VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen de (petro)chemie werken de eigen
medewerkers de equivalent verklaarde opleidingen van andere brancheorganisaties of opleidingen uit andere landen
laten volgen.
Voor (buitenlandse)werknemers met een vrijgesteld buitenlands diploma moet de werkgever in de risicobeheersing
(RI&E, VGM-projectplan of taakrisicoanalyse) aandacht schenken aan de gevaren die kunnen ontstaan door verschillen in
regelgeving, taal en cultuur tussen het thuisland en het land waar gewerkt gaat worden.
Wanneer u hierover vragen heeft of wanneer u signalen over verschillen wilt doorgeven horen wij dat graag via uw
branchevertegenwoordiger binnen de waarborgcommissie of via het secretariaat van VCA Infra.
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Overzicht met vrijstellingen SOG Examens
VCA SSVV Opleidingengids
Examen:
Flensverbindingen:
Werken aan flenzen
Werken aan flenzen volgens protocol

Werken aan flenzen volgens protocol
met torque- en tensioning-apparatuur

Vrijstelling:

Waar of hoe te verifiëren

Opmerkingen:

• RRT: IS-010 Werken aan flenzen –
flensmonteur
• Het trainingscertificaat MJI10 in
combinatie met het technisch
testcertificaat MJI10 voorzien van het
ECITB-logo
• Het trainingscertificaat MJI18 en MJI19
in combinatie met de technisch
testcertificaten MJI18 en MJI19
voorzien van het ECITB-logo

• CDR

ECITB: Nederlandse bedrijven
hebben vooralsnog geen toegang tot
de database van ECITB. Maar
toegang is ingepland bij een update
van het membership services portal.

• SOG Begeleiden van lasten (tot einde
van de geldigheid van het certificaat)

• CDR

• TCVT: W4-08 Hijsbegeleider (in TCVT
W4-01 t/m W4-07 zijn de toetstermen
van W4-08 opgenomen en geven
daarmee ook dezelfde vrijstelling)

• Persoonsregister TCVT:
http://www.tcvt.nl/persoonsregis
ter/item12

• Mammoet: Aanslaan van lasten (AVL)
tot einde van de geldigheid van het
certificaat AVL. Dit certificaat moet
behaald zijn vóór de invoering van
BVL/VVL-H.
• TCVT: W4-08 Hijsbegeleider (in TCVT
W4-01 t/m W4-07 zijn de toetstermen
van W4-08 opgenomen en geven
daarmee ook dezelfde vrijstelling)

• Kopie diploma en navraag bij
Mammoet academy

• Mammoet: Aanslaan van lasten (AVL)
tot einde van de geldigheid van het
certificaat AVL. Dit certificaat moet
behaald zijn vóór de invoering van

• Kopie diploma en navraag bij
Mammoet academy

• ECITB https://www.ecitb.org.uk

• ECITB https://www.ecitb.org.uk

Werken met twin ferrule fittingen
Aanslaan en Verplaatsen van lasten
Verplaatsen van lasten met hand
hijsgereedschap (VVL-H)

Begeleiden van lasten (BVL)
Deze kwalificatie wordt per 1 maart
2018 uit de gids genomen
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• Persoonsregister TCVT:
http://www.tcvt.nl/persoonsregis
ter/item12
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BVL/VVL-H.

Aanslaan en Begeleiden van Lasten
(ABvL)
Deze nieuwe kwalificatie gaat in per 1
maart 2018

• Begeleiden van Lasten (BVL) tot het
einde van de geldigheid van het
certificaat.
• TCVT: W4-08 Hijsbegeleider (in TCVT
W4-01 t/m W4-07 zijn de toetstermen
van W4-08 opgenomen en geven
daarmee ook dezelfde vrijstelling)
• Mammoet: Aanslaan van lasten (AVL)
tot einde van de geldigheid van het
certificaat AVL. Dit certificaat moet
behaald zijn vóór de invoering van
BVL/VVL-H.
• *NOGEPA: 1.9 Banksman

Hoogwerker
Werken met een statische
boomhoogwerker (cat. 1B)

Werken met een mobiele verticale
hoogwerker (cat. 3A)

•
•

•

•

CDR

Persoonsregister TCVT:
http://www.tcvt.nl/persoonsre
gister/item12

Kopie diploma en navraag bij
Mammoet academy

Kopie diploma en navraag bij
NOGEPA

• *RRT: IS-006 Aanslaan en uitwijzen
van kritieke lasten

•

CDR

• SOG Werken met een roterende en/of
starre verreiker voor heffen en
hoogwerken

•

CDR

• RRT: IS-005 Werken met een
zelfrijdende hoogwerker (inclusief:
Werken met een schaarlift (AV-003))

•

CDR

Mobiele boom cat. 3B
(overeenkomstig Europese norm EN
280)

Vorkheftruck
Werken met een vorkheftruck

*De gelijk(w)aardigheid van NOGEPA: 1.9
Banksman en RRT: IS-006 met ABvL
worden nog door de WBC onderzocht.

RRT IS-004 Werken met hoogwerker
op vrachtwagen is niet meer
equivalent door het ontbreken van het
in een constructie manoeuvreren van
het werkplatform.

RRT: IS-005 Werken met een
zelfrijdende hoogwerker (inclusief:
Werken met een schaarlift (AV-003) is
niet meer equivalent door het
ontbreken van het in een constructie
manoeuvreren van het werkplatform.
• RRT IS-001 Werken met een
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•

CDR
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vorkheftruck – gevorderd
Verreiker
Werken met een verreiker voor hijsen

Werken met een roterende en of
starre verreiker voor heffen

Werken met een roterende en of
starre verreiker oor heffen en
hoogwerken
Werken met een starre verreiker voor
heffen en hijsen ( <10 tonmeter)
Gasmeten
Gasmeten.

Alleen met TCVT certificaat W407

• Persoonsregister
TCVT:
http://www.tcvt.nl/persoonsregis
ter/item12

• SOG: Werken met een roterende en of
starre verreiker voor heffen en
hoogwerken
• RTT: IS-031 Werken met een
roterende verreiker

•

CDR

•

CDR

RRT: IS-003 Werken met een roterende
verreiker in combinatie met RRT: IS-005
Werken met zelfrijdende hoogwerker
RRT: IS-032 Werken met een roterende
verreiker met hijsfunctie

•

CDR

•

CDR

RRT: IS-013 Meten en detecteren van
gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)

•

CDR

•

SIR Adembescherming niveau B

•

RTT: IS-081 Werken met
onafhankelijke (autonome en nietautonome)
ademhalingsbescherming (mits het
certificaat niet ouder is dan 3 jaar)

• SIR Certificatenregister:
http://185.57.10.96/certificaten/r
egister.php

Adembescherming
Werken met onafhankelijke
adembescherming.

Wacht en toezichthoudende
functies
Werken als buitenwacht
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•

CDR

RRT: IS-007 Veilheidswacht besloten
ruimte (deze is niet vergelijkbaar met
NL. Reden deze BE wacht heeft ook
reddende taken! (zie
Specificatieblad)

