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Cel van Deskundigen BeSaCC 

 INTERPRETATIES CEL VAN DESKUNDIGEN  

21.02.2003 

1.1 Beleidsverklaring 

Voeg toe : aandacht voor fysische en sociale omgevingsfactoren (o.a. geweld, pesten..).  

De beleidsverklaring moet gedateerd zijn en getekend door de bedrijfsleiding.  

Het bewijs moet geleverd worden dat alle werknemers geïnformeerd zijn (uitleg over de 

wijze waarop bijvoorbeeld via e-mail, ad valvas, handtekeningenlijst voor ontvangst,...)  

1.2.1.a Organogram onderneming 

Organogram met vermelding van de dienst PBW en de positie van het diensthoofd en alle 

namen en positie van de leidinggevenden van afdelingen of diensten die voor BeSaCC-

activiteiten in aanmerking komen  

1.2.5 Periodiek medisch onderzoek  

 Geen medische dossiers opnemen in het BeSaCC-dossier! 

 Indien op uitzendkrachten beroep gedaan wordt en indien voor deze functies 

medisch toezicht vereist is, dan dienen voorbeelden van werkpostfiches i.v.m. deze 

functies voorhanden te zijn in het BeSaCC-dossier.  

3.1.b Opleidingen en 3.1.b Opfrissing – permanente vorming 

 Bij het punt Opfrissing - permanente vorming moet 3.1.c. staan. 

3.2 Opleiding operationeel leidinggevenden 

De opleidingsattesten (veiligheid voor operationeel leidinggevenden) van alle 

operationeel leidinggevenden moeten aanwezig zijn in het ingediende dossier.  

Welke zijn de erkende examencentra? De erkende examencentra voor BeSaCC zijn 

dezelfde als de erkende VCA examencentra (actuele lijst op www.besacc-vca.be) :  

 Allift Michielsens 

 BE-Consult 

 BNT 

 BOEI 

 Centre Secure 

 Cosetech 

 ECS 

 HaCeCo-E 

 IFAPME 

 Le FOREM 

 NAVB-CNAC Constructiv 

 Ondeo Industrial Solutions 

 PVI 

 Training Solutions 

 Vinçotte Academy 

 

http://www.besacc-vca.be/
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3.3.b Documentatie 

In een bedrijf waar een preventieadviseur van niveau 1 of niveau 2 niet vereist is, mag de 

vereiste aanwezigheid van ARAB/CODEX vervangen worden door de aanwezigheid van 

een goed naslagwerk (vb. veiligheidszakboekje) en abonnementen op publicaties over 

veiligheid (te bewijzen met kopie van aankoopfacturen).  

7.1.b Ongevallen/incidenten-onderzoek 

De documenten dienen correctieve of preventieve acties te vermelden.  

8. Onderaannemers 

Met de houding t.o.v. onderaannemers wordt hier bedoeld: onderaannemers van het 

bedrijf dat een BeSaCC-dossier indient. Het gaat dus niet om een neven-aannemers.  

 

Antwoorden op de opmerkingen van de Cel van Deskundigen – indienen van aanvullingen  

Voor het leveren van de nodige bewijsstukken of het uitvoeren van de gevraagde acties beschikt 

het bedrijf over een termijn van maximaal 12 maanden. 


