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Certificaat Nr.: 

203922-2016-ASCC-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 

08 december 2016 

Geldig: 

09 december 2019 - 08 december 2022 

 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Total Safety bvba 
Meerkensstraat 61, 3650 Dilsen-Stokkem, België 
en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 

 
voldoet aan de eisen gesteld in de VGM-Managementsysteem normen: 

VCA 2017/6.0 Petrochemie 
 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Het uitvoeren, begeleiden en coördineren van onderhoudsstops op gebied 
van veiligheidstoezicht en middelen.  Het inzetten van veiligheidspersoneel 

en veiligheidstoezicht.  Bediening van camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten in de industrie.  Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen, 

bedrijfskleding en het uitvoeren van het magazijnbeheer en logistiek.  
(NACE, Rev.2:78.10, 71.20, 46.16, 77.21) 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Total Safety bvba 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 

 Locatie IPSC CVGM Shell Vondelingenweg 601, 3196 KK, 
Vondelingenplaat Rt, Nederland 

Het uitvoeren, begeleiden en 
coördineren van onderhoudsstops op 
gebied van veiligheidstoezicht en 
middelen. Het inzetten van 
veiligheidspersoneel en 
veiligheidstoezicht.  Bediening van 
camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten 
in de industrie. Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, 
(persoonlijke) beschermingsmiddelen, 
bedrijfskleding en het uitvoeren van het 
magazijnbeheer en logistiek. 

Locatie IPSC BASF Scheldelaan 600, 2040, 
Antwerpen, Belgium 

Het uitvoeren, begeleiden en 
coördineren van onderhoudsstops op 
gebied van veiligheidstoezicht en 
middelen. Het inzetten van 
veiligheidspersoneel en 
veiligheidstoezicht.  Bediening van 
camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten 
in de industrie. Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, 
(persoonlijke) beschermingsmiddelen, 
bedrijfskleding en het uitvoeren van het 
magazijnbeheer en logistiek. 

Locatie IPSC Chemelot Koolwaterstofstraat 1, 6161 RA  

Geleen, Nederland 

Het uitvoeren, begeleiden en 
coördineren van onderhoudsstops op 
gebied van veiligheidstoezicht en 

middelen. Het inzetten van 
veiligheidspersoneel en 
veiligheidstoezicht.  Bediening van 
camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten 
in de industrie. Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, 
(persoonlijke) beschermingsmiddelen, 
bedrijfskleding en het uitvoeren van het 
magazijnbeheer en logistiek  

Total Safety B.V. Moezelweg 136F 
Havennummer 5603, 3198 LS  
Europoort Rotterdam, 
Nederland 

Het uitvoeren, begeleiden en 
coördineren van onderhoudsstops op 
gebied van veiligheidstoezicht en 
middelen. Het inzetten van 
veiligheidspersoneel en 
veiligheidstoezicht.  Bediening van 
camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten 
in de industrie. Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, 
(persoonlijke) beschermingsmiddelen, 
bedrijfskleding en het uitvoeren van het 
magazijnbeheer en logistiek.   
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Total Safety bvba Meerkensstraat 61, 3650  
Dilsen-Stokkem, België 

Het uitvoeren, begeleiden en 
coördineren van onderhoudsstops op 
gebied van veiligheidstoezicht en 
middelen.  Het inzetten van 
veiligheidspersoneel en 
veiligheidstoezicht.  Bediening van 
camera's, detectie-, communicatie- en 
registratieapparatuur tijdens projecten 
in de industrie.  Onderhoud, reparatie 
en keuring van arbeidsmiddelen, 
(persoonlijke) beschermingsmiddelen, 
bedrijfskleding en het uitvoeren van het 
magazijnbeheer en logistiek. 

 

 
 

 

 


