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Interpretaties en verduidelijkingen 

Interpretaties en verduidelijkingen B/VOL/VIL en Risicovolle Taken 

en richtlijnen van het UCvD voor de toepassing van het reglement 

B/VOL/VIL 

Diploma 

1 Diploma’s: minimum 1 exemplaar uitreiken, nl. dat voor de werknemer 

Het UCvD heeft beslist om vanaf 01/01/2015 de verplichting tot het uitreiken van een diploma te 

beperken tot slechts 1 exemplaar, namelijk datgene bestemd voor de werknemer 

(gediplomeerde). De examencentra kunnen er dus nog steeds voor kiezen om toch 2 exemplaren 

uit te reiken (exemplaar voor de werknemer + voor de werkgever). 

Wat er ook gekozen wordt, de examencentra mogen het diploma(‘s) nog steeds opsturen naar de 

werkgever. De werkgever dient op zijn beurt het exemplaar voor de werknemer verplicht door te 

geven aan de werknemer (de wettelijke houder van het diploma). 

2 Nieuw diplomamodel 

Voor examens die vanaf 01/01/2013 georganiseerd worden, dient het diploma gedrukt te worden 

op het nieuw diplomamodel. 

Examenafname 

3 Kandidaat dient te beschikken over een officieel document met pasfoto 

Bij de start van het examen, moet de kandidaat een officieel document met pasfoto 

(identiteitskaart, rijbewijs, …) voorleggen. 

4 Verduidelijking aanvangsuur examen 

Het examen mag pas starten vanaf het aanvangsuur dat aangegeven is in de elektronische 

module. Dat wil dus zeggen dat de toelichting van het examen niet voor dat uur mag starten. 

Voorbeeld: een examen is in de elektronische module aangekondigd om 14.00 uur. Pas vanaf 

14.00 uur mag de toelichting van het examen starten. 

5 Gebruikmaken van zoveel mogelijk verschillende examenreeksen 

Tijdens een examen moeten er altijd zoveel mogelijk verschillende reeksen gebruikt worden. Als 

er 10 kandidaten zijn en er zijn 10 verschillende reeksen beschikbaar, moeten die 10 reeksen 

gebruikt worden tijdens het examen. (Voor bepaalde talen is het toegelaten om één van de 

reeksen voor te behouden voor herkansers) 
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6 Examen invullen met potlood/balpen 

Het examencentrum mag zelf beslissen of het examen dient ingevuld te worden met potlood of 

balpen. Welk middel zal worden gebruikt, moet tijdens de toelichting voor het examen duidelijk 

worden gecommuniceerd. Het intern examenreglement dient daaraan ook aangepast te zijn. 

Indien het examen wordt ingevuld met potlood, komt de paraaf van de examinator bij een 

correctie door de kandidaat te vervallen 

7 Tolken 

Het algemeen principe is dat een (vertaal)tolk bij VCA-examens niet is toegestaan. 

Enige uitzondering hierop kan een beëdigde gebarentolk zijn voor een voorleesexamen 

Basisveiligheid-VCA. Dat om tegemoet te komen aan de vraag van dove kandidaten. 

Daarbij leest de examinator de letterlijke examenvragen luidop voor. Naast de examinator is er 

nog een extra persoon aanwezig, namelijk de beëdigde gebarentolk, die de examenvragen omzet 

naar gebaren. 

Een beëdigde gebarentolk mag aanwezig zijn bij zowel de toelichting (voorafgaande uitleg), als 

tijdens het examen zelf (tolken van de examenvragen). 

Dergelijke examens dienen minstens 3 weken op voorhand aangekondigd te worden via de 

elektronische module, met daarbij duidelijke vermelding dat er een beëdigd gebarentolk 

aanwezig zal zijn. 

8 Inkijken examen door kandidaat 

Examencentra kunnen toelaten dat kandidaten hun examen inkijken, maar het is in geen geval 

toegestaan om de examenreeks of examenvragen mee te geven met de kandidaat. 

9 Uitbesteding examens 

Wanneer examens worden uitbesteed, stelt vzw BeSaCC-VCA regelmatig vast dat de externe 

examinatoren niet voldoende op de hoogte zijn van de regels/procedures. Vzw BeSaCC-VCA 

maakt echter geen onderscheid tussen ‘examinatoren van het centrum zelf’ en ‘externe 

examinatoren’. Het erkend centrum is en blijft verantwoordelijk. Het is dan ook aangewezen dat 

het examencentrum zelf regelmatig controles uitvoert bij hun (externe) examinatoren. 

10 Voorleesexamen VOL-VCA 

Het diploma “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” moet behaald worden via een 

schriftelijk examen of via beeldschermafname. Een voorleesexamen is enkel mogelijk na 

goedkeuring door vzw BeSaCC-VCA, op basis van een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag 

door een examencentrum, voor een welbepaalde examensessie. 
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Controle 

11 Opvolging Waarborgcommissie 

De leden van de Waarborgcommissie treden bij toezichten op als neutrale observator. Bijgevolg 

worden de eventuele opmerkingen en/of tekortkomingen niet meer automatisch door hen 

gekwalificeerd als overtreding. 

Aangezien een verdere opvolging van de opmerkingen en/of tekortkomingen noodzakelijk is, 

werd er beslist om die opdracht toe te kennen aan dhr. Frank Brys. Ook de binnenkomende 

reacties van examencentra op de feedbackrapporten worden door hem opgevolgd, in 

samenwerking met het secretariaat van vzw BeSaCC-VCA. De actie of sanctie die binnen het kader 

van het examenreglement kan worden genomen, wordt door het secretariaat meegedeeld aan 

het examencentrum en verder opgevolgd. 

12 Feedbackrapporten (via de elektronische module) 

Als het lid van de Waarborgcommissie geen overtreding van het examenreglement heeft 

vastgesteld, blijft de betreffende rubriek gewoon blanco. Als de examensessie goed verlopen is, 

zal het feedbackrapport er dus vrij leeg uitzien. Enkel wanneer er een overtreding werd 

vastgesteld, wordt er iets ingevuld in het feedbackrapport. Het lid van de Waarborgcommissie zal 

dan zijn vaststellingen noteren naast de betreffende rubriek. Het examencentrum zal onmiddellijk 

reageren - via de elektronische module - om vzw BeSaCC-VCA te informeren welke actie er 

genomen wordt, ten gevolge de vaststelling die door het lid van de Waarborgcommissie werd 

genoteerd. 
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Risicovolle Taken 

Diploma 

1 Diploma’s: minimum 1 exemplaar uitreiken, nl. dat voor de werknemer 

Het UCvD heeft beslist om vanaf 01/01/2015 de verplichting tot het uitreiken van een diploma te 

beperken tot slechts 1 exemplaar, namelijk datgene bestemd voor de werknemer 

(gediplomeerde). De examencentra kunnen er dus nog steeds voor kiezen om toch 2 exemplaren 

uit te reiken (exemplaar voor de werknemer + voor de werkgever). 

Wat er ook gekozen wordt, de examencentra mogen het diploma nog steeds opsturen naar de 

werkgever. De werkgever dient op zijn beurt het exemplaar voor de werknemer verplicht door te 

geven aan de werknemer (de wettelijke houder van het diploma). 

2 VCA-logo op diploma's RT 

Examencentra met een erkenning QFor Safety moeten het VCA-logo plaatsen op de diploma’s 

van zowel hun erkende taken IS als hun erkende taken AV. Opleidings- en examencentra die niet 

QFor Safety erkend zijn, mogen in geen enkel geval attesten/diploma’s/certificaten/… uitschrijven 

met het VCA-logo of waarin ze stellen aan de IS-XXX of AV-XXX norm te voldoen.  

3 Vanaf 01/07/2014 uniform diplomamodel RT 

Alle erkende examencentra risicovolle taken dienen het uniform diplomamodel te gebruiken 

vanaf 01/07/2014. Het centrum mag bijkomstig ook een klein pasje uitreiken. 

Examenafname 

4 Tolken toegestaan 

Er kan een officiële erkenning in de gewenste taal aangevraagd worden bij Management 

Information. 

Er mag een beëdigde tolk ingeschakeld worden voor het praktijkexamen. Volgens de 

erkenningsprocedure dient een examencentrum zelf een procedure op te stellen omtrent hun 

examens. Zij dienen daarin dan op te nemen dat er gebruik kan gemaakt worden van een 

beëdigde tolk voor bepaalde talen. 

Ook een gebarentolk voor een dove kandidaat is toegestaan. Daarbij geeft de examinator 

mondeling de toelichting. Naast de examinator is er nog een extra persoon aanwezig, namelijk de 

beëdigde gebarentolk, die de examenvragen omzet naar gebaren. 

Een beëdigde gebarentolk mag aanwezig zijn bij zowel de toelichting (voorafgaande uitleg), als 

tijdens het examen zelf (tolken van de examenvragen). 

Dergelijke examens dienen minstens 3 weken op voorhand aangekondigd te worden via de 

elektronische module, met daarbij duidelijke vermelding dat er een beëdigd gebarentolk 

aanwezig zal zijn. 



Document TC-K 2017-08 
(dd. 28/02/2017) 

 

vzw Contractor Safety Management asbl 

Maatschappelijke zetel - Siège social • Kanunnik De Deckerstraat 20 A, 2800 MECHELEN 

Correspondentieadres - Adresse de correspondance • rue Ravensteinstraat 4, 1000 BRUSSEL/BRUXELLES 5 / 6 

BTW-nummer - Numéro TVA • BE 0889 763 875 

5 Aanvangsuur theorie- en praktijkexamens 

Verschillende examencentra hebben hun eigen manier om een praktijkexamen in te voeren in 

Epyc (tijdstip en datum opleiding, examen of examenafname tijdens opleiding …). De 

examencentra dienen in het vak “Extra” in Epyc op te nemen wanneer en/of op welke manier het 

examen zal worden afgenomen. Zo is het duidelijk voor de Waarborgcommissie wanneer zij de 

examenafname kunnen controleren.  

6 voorleesexamen theorie 

Een theorie-examen mag afgenomen worden als voorleesexamen maar dat moet opgenomen 

worden in het protocol en het intern reglement van het betrokken examencentrum.  

Equivalenties, vrijstellingen …  

7 Beroepsduikers vrijgesteld van examen ademhalingsbescherming 

Personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers (bv. onderwaterlassers) dat 

werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de ‘International Diving Schools Association’ 

(IDSA) of van de ‘International Marine Contractors Association’ (IMCA) zijn vrijgesteld voor de 

risicovolle taken IS-081 (of IS-008) (Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) 

ademhalingsbescherming) en IS-082 (Werken met onafhankelijke niet-autonome 

ademhalingsbescherming), alsook voor de toelatingsvoorwaarde inzake onafhankelijke 

ademhalingsbescherming voor IS-007 (Veiligheidswacht besloten ruimte), voor zover 

aantoonbaar wordt gemaakt dat de laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie 

duiklogboek) en voor zover zij beschikken over een verklaring van medische geschiktheid. Wie 

een brevet ‘sportduiken’ of ‘recreatief duiken’ heeft, geniet geen vrijstelling. 

8 Tegenstelling in de handleiding van het toestel en het specificatieblad 

Indien in de handleiding van een toestel hogere eisen gesteld worden i.v.m. veilig gebruik, dan 

moeten die ook in de praktische proef gerespecteerd worden, ook al zou er in het specificatieblad 

een afwijkende eis vermeld staan. 

Indien die specificatie algemeen van toepassing is, kan het examencentrum een vraag indienen 

om het betreffende specificatieblad aan te passen, zodat het specificatieblad conform de 

gebruiksaanwijzing en algemene standaard is. 

9 Diploma voor risicovolle taak IS-005 inclusief AV-003 

Vanaf 01/04/2014 wordt een diploma uitgereikt voor risicovolle taak IS-005 (Werken met 

zelfrijdende hoogwerker) inclusief AV-003 (Werken met schaarlift). Daardoor voldoen 

medewerkers die in het bezit zijn van een diploma IS-005 (en dus kunnen rijden met een 

zelfrijdende hoogwerker) binnen het VCA-systeem aan de voorwaarden om een schaarlift te 

bedienen. De risicovolle taak AV-003 blijft echter ook afzonderlijk bestaan als opleiding/examen. 
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10 Wijziging geldigheidsduur diploma’s RT 

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen BeSaCC-VCA heeft tijdens haar vergadering van 

05/06/2013 beslist om de geldigheidsduur van bepaalde diploma’s risicovolle taken aan te 

passen. Voor meer informatie m.b.t. deze nieuwe geldigheidsduren, gelieve de website te 

raadplegen.  

11 IS-008 wordt vervangen door IS-081 

Op 01/01/2013 werd het specificatieblad IS-008 vervangen door IS-081 (Werken met 

onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming).  

12 Uitbreiding risicovolle taak ‘Verreiker’ 

De titel van het specificatieblad IS-003 is gewijzigd naar “Werken met starre verreiker”. 

Examencentra die reeds erkend waren, behouden hun erkenning voor de IS-003 (Werken met 

starre verreiker). 

Willen die centra echter ook erkend worden voor IS-031 (Werken met roterende verreiker) en/of 

IS-032 (Werken met roterende verreiker met hijsfunctie), dan dienen zij een aanvraag tot 

uitbreiding in te dienen bij Management Information. 

 

http://www.besacc-vca.be/sites/default/files/UCvD2013-19%20Wijziging%20geldigheidstermijnen%20diploma%27s%20RRT_0.pdf

