
OVEREENKOMST STELT NEDERLANDSE VCA- EN DUITSE SCC-DIPLOMA'S AAN ELKAAR GELIJK 

Begin dit jaar is overeenstemming bereikt over wederzijdse erkenning van Nederlandse VCA- en 

Duitse SCC-diploma's. De overeenkomst brengt duidelijkheid en rechtszekerheid voor duizenden 

werknemers die grensoverschrijdende arbeid verrichten, plus hun werkgevers en de 

opdrachtgevers van hun werkgevers.  

Die onzekerheid is in 2010 ontstaan, toen de SSVV signaleerde dat de examinering in Duitsland 

zoveel minder waarborgen bood dan in Nederland, dat de dragers van Duitse diploma's in Nederland 

alsnog examen dienden te doen bij een hier erkende exameninstelling. De redenen daarvoor waren 

slechts deels inhoudelijk en voor een groter deel organisatorisch en procedureel. Het was niet per 

definitie zo dat mensen met Duitse papieren door het verschil in examinering grotere risico's op de 

werkvloer zouden opleveren. Wel droeg de situatie het risico in zich van ongelijkheid in het 

economisch verkeer. Dat de oplossing meer tijd kostte dan zich aanvankelijk liet aanzien, heeft 

eveneens met organisatorische en procedurele verschillen te maken.  

De afgelopen jaren heeft zich in Duitsland een verandering voorgedaan in de publiekrechtelijke 

regeling van certificatie. Resultaat daarvan is dat de versnippering op dit gebied heeft plaatsgemaakt 

voor één nationale toezichthouder die als evenknie van onze Raad voor Accreditatie gezien kan 

worden, de Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Als het om VCA- en SCC-

aangelegenheden gaat, werkt de DAkkS samen met de Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für 

Erdöl, Erdgas und Kohle e.V.v (DGMK). Deze twee organen zijn de Duitse partners bij de 

overeenkomst. Aan Nederlandse zijde zijn dit de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en 

het Centraal College van Deskundigen (CCVD).   

De wederzijdse erkenning betreft de Nederlandse B-VCA- en VOL-VCA-diploma's aan de ene kant, en 

aan de andere kant de SCC-certificaten 'Operativ tätige Mitarbeiter' en 'Operativ tätige 

Führungskraft'. Ze geldt ook voor de onderliggende certificaten ISO/IEC 17021 en 17024.  

De echtheid van de Nederlandse diploma's is, zoals bekend, eenduidig en exclusief te verifiëren via 

het Centraal Diploma Register. SCC-certificaten, mits voorzien van het SCC-logo, zijn alleen te 

verifiëren bij de ter zake bevoegde certificatie-instellingen in Duitsland.  

De wederzijdse erkenning is aan twee beperkingen onderhevig. Om te beginnen geldt ze alleen voor 

SCC-certificaten die zijn gebaseerd op document 018 respectievelijk 017 van U-SK-SCC van 

DAkkS/TGA. SCC-certificaten die zijn gebaseerd op document 016 hebben alleen betekenis voor 

Duitse beroepsverenigingen. Zij mogen geen SCC-logo dragen en worden in Nederland niet erkend 

door SSVV en CCVD.  

De tweede beperking is dat de erkenning geldt voor respectievelijk VCA versie 2008/5.1 en SCC 2011. 

Ze geldt dus niet voor diploma's die behoren bij oudere versies. Elk voorjaar zullen de betrokken 

partijen gezamenlijke expertmeetings houden waarop de afspraken moeten worden herbevestigd. 

Beide partijen zijn op elk moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Informatie over een en 

ander wordt verspreid via de websites van de aangesloten partners.  

Een gedetailleerde uiteenzetting van het Duitse SCC-systeem is te vinden op de site van de DGMK.   

http://www.dgmk.de/scc/link_normdok.html


Op de site van DAkkS is veel aanvullende informatie te vinden, met onder andere pagina's over de hier 

beschreven Duitse certificaten, en over de kenmerken waaraan de betreffende documenten te 

herkennen zijn. Voor verificatie moet men bij de betreffende certificatieinstelling zijn. 

http://www.dakks.de/sites/default/files/71%20SD%206%20017_D_SCC_Regelwerk_20121022_v1.1_0.pdf
http://www.dakks.de/sites/default/files/71%20SD%206%20023_SGU_Personalpr%C3%BCfungen_20111020_v1.0.pdf

