
Verbeteringen in de PBNA boeken B-VCA en VOL-VCA / VIL-VCU (van versie 5.2 naar 5.3)

Thema Paragraaf B-VCA pag: VOL-VCA pag: Waar Opmerking

A 1.5 11 13 Tekst bij Opmerking * Opmerking:  in het veel gebruikte systeem van Deltalinqs heeft ook de vergunningaanvrager een belangrijke functie. Alle 

betrokken functionarissen dus óók de aanvrager moeten de werkvergunning (digitaal) ondertekenen. In de VCA examens worden 

naast de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook gevraagd naar de plichten van de betrokken functionarissen.  Zie 

bijlage 3 voor verdere toelichting.

B 4.4 34 nvt 1ste kolom In bijlage 4 Moet zijn bijlage 5

B 4.4 nvt 63 1ste kolom In bijlage 5 Moet zijn bijlage 4

B 5.5 45 73 bij 1ste kuisje in het rode 

vlak 

Tekst aanvullen met: (moet eerst worden gekeurd)

B 6.1 49 77 1ste kolom bij Veilig 

gebruik

Zin vervangen: Bij het werken met deze machines mag je geen loshangende kleding, sieraden of haren dragen. Handschoenen 

zijn bij draaiende of bewegende machines verboden. Bij draaiende of bewegende machines mag je alleen nauwsluitende 

handschoenen gebruiken.

B 6.1 49 77 Bij rode kaart 

rechtsonder

Bij 2e kruisje: handschoenen vervangen door sieraden

B 6.2 51 79 1ste kolom laatste 

opsommingspunt

Zin verwijderen: gebruik géén handschoenen tijdens het werken met de cirkelzaagmachine.

B 6.2 51 79 Bij rode kaart 

rechtsonder

Zin achter 1ste kruisje verwijderen: geen handschoenen …….. met draaiende machines.

B 7.5 70 98 1ste kolom tweede 

opsommingspunt

werk- / stahoogte: 7,5meter wijzigen in 5 meter

B 7.5 70 99 2de kolom bij stalen 

steigers

Tijdens de opbouw vervangen door: Bij de overdracht van het montagebedrijf naar opdrachtgever is…….

C 9.1 95 nvt Bij laatste vinkje in 

groene kaart

Tweemaal 120 volt vervangen door 110 volt

C 10.3 105 143 Tabel brandklassen en 

blusmiddelen

Groen vinkje plaatsen bij poeder (ABC)

nvt = niet van toepassing
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