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1. Ontstaan en situering
Terug naar inhoudsopgave

• Heel wat activiteiten en zaken worden uitbesteed aan derden
• Veel bedrijven ((onder)aannemers) oefenen activiteiten uit op
de site van een ander bedrijf (opdrachtgever)
• De impact van al die verschillende bedrijven op de veiligheid
op zo’n site is groot
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EU wettelijk kader
Terug naar inhoudsopgave

EU KaderRichtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk
De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten.
Link met contractorveiligheid:
Wanneer er werknemers van verschillende bedrijven op een zelfde

arbeidsplaats aanwezig zijn, moeten de werkgevers samenwerken bij de
uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid en
hun optreden coördineren met het oog op de bescherming tegen en de
preventie van beroepsrisico's en elkaar wederzijds alsmede hun werknemers
en/of hun vertegenwoordigers van deze risico's op de hoogte stellen.
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EU wettelijk kader
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De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de
(onder)aannemers gepaste informatie krijgen over de risico’s en
preventiemaatregelen en over eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie.

De werkgever moet zich ervan vergewissen dat de werknemers van bedrijven
en/of inrichtingen van buitenaf die in zijn bedrijf of inrichting komen werken,
inderdaad passende instructies hebben ontvangen in verband met de risico's
voor de veiligheid en de gezondheid waaraan zij tijdens hun werkzaamheden

in zijn bedrijf of zijn inrichting blootstaan.
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Welzijnswet
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vzw BeSaCC-VCA: initiatief bedrijfsleven
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• BeSaCC: Belgian Safety Criteria for Contractors
– Attestering op basis van onderzoek dossier door deskundigen

• VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
– Certificatie door Certificatie Instelling

vzw BeSaCC-VCA
opgericht in 1998 door en voor de
industrie
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Doel vzw BeSaCC-VCA
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• Het promoten van een efficiënte relatie tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers door de toepassing van
het certificatiesysteem VCA (en aanverwanten) in België en
het attesteringssysteem BeSaCC
• Het organiseren en beheren van de systemen VCA en BeSaCC,
ieder volgens zijn eigenheid
• Het vaststellen, interpreteren en wijzigen van de lijsten met
criteria voor VCA en BeSaCC
• Het toekennen van BeSaCC-attesten
• Het ontwikkelen van alle nuttige acties in het kader van de
toepassing van evaluatiesystemen op het vlak van veiligheid
in de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
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Structuur vzw BeSaCC-VCA
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2. VCA-VCU-VCO certificatie
Terug naar inhoudsopgave

Toepassingsgebied: VCA certificatie is bedoeld voor bedrijven
die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een
risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties,
werkplaatsen en projectlocaties), zoals:
•
•
•
•
•

juni 2013

werktuigbouwkundige activiteiten
elektrotechniek en procesbesturing
bouwkundige werkzaamheden
civieltechnische activiteiten
overige technische diensten, zoals: isolatie,
steigerbouw, industrieel reinigen,
stralen/conserveren, verticaal transport
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Certificatieniveaus
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VCA*
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder
inschakeling van onderaannemers.
VCA**
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer,
alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid,
VGM-organisatie en verbetermanagement).
VCA Petrochemie
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de
VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en
verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen
voor de petrochemie.
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Certificatieniveaus
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VCU
De VGM Checklist Uitzendorganisaties (VCU) is een procedure voor de certificatie van het
veiligheids- en gezondheidsbeheersysteem van uitzendorganisaties en is bedoeld voor het
uitzenden van personeel naar opdrachtgevers die VCA opleggen en naar bedrijven met een
VCA-certificaat.

VCO
•
•

•

De VGM Checklist Opdrachtgevers (VCO) is een privaat en niet onder accreditatie vallend
schema voor certificatie
De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef dat een goede relatie (interactie) tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer van groot belang is voor het goed functioneren van het
veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van
werkzaamheden op terreinen van de opdrachtgever
De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die
risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen
vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor
opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden
willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende
locaties
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Certificatieproces VCA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorbereiding en invoering VCA-eisen bij de aannemer
Aanvraag VCA-certificatie bij geaccrediteerde Certificatie Instelling (CI)
Voorstel auditprogramma
Documentenbeoordeling (fase 1 audit)
Toetsing implementatie (fase 2 audit)
Auditrapport
Goedkeuring rapport door VCA-coördinator
Certificatie door bevoegd persoon CI
(Beroepsprocedure)

Geldigheid: 3 jaar
• Tussentijdse audits (eerste binnen 12 maand)
• Herhalingsaudit (moet afgerond zijn voor vervaldatum)
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Geaccrediteerde Certificatie Instellingen
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1. AIB-Vinçotte

6. HaCeCo

2. BCC-CBC

7. KIWA

3. BCCA

8. PME Cert

4. BTV Audit

9. Schutter Excellence

5. Bureau Veritas

10.SGS

Certification Belgium
http://belac.fgov.be/belac.jsp
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3. BeSaCC-attestering
Terug naar inhoudsopgave

BeSaCC is bedoeld voor bedrijven of zelfstandigen die
werkzaamheden uitvoeren met eerder beperkte risico’s of in
een weinig risicovolle omgeving, bijvoorbeeld:

•
•
•
•

klassieke schoonmaak
schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen
bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving
tuinaanleg/groendiensten

Het onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke risico's is niet
duidelijk te maken en een afbakening naar sectoren al helemaal niet. De
opdrachtgevers houden daarom bij het opleggen van eisen best rekening met
de eigenheid van de contractors en laten eventueel de keuze voor BeSaCC of
VCA aan de contractor zelf.
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BeSaCC-attestering
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4. VCA opleidingen
Terug naar inhoudsopgave

B-VCA (Basisveiligheid)
Om het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op een
goed niveau te brengen is een veiligheidsopleiding voor
operationele medewerkers noodzakelijk. Medewerkers
moeten middels een VCA-erkend 'diploma' kunnen
aantonen dat zij over de vereiste basiskennis van veiligheid
beschikken. Concreet moeten alle operationele
medewerkers in het bezit zijn van een VCA diploma
‘Basisveiligheid', uitgereikt door een erkend
examencentrum, dat niet ouder is dan tien jaar (gerekend
vanaf de examendatum). (vraag 3.2. VCA)
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VCA opleidingen
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VOL-VCA
(Veiligheid voor operationeel leidinggevenden)
Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te
waarborgen, is het noodzakelijk dat alle operationele
leidinggevenden met succes een VGM-opleiding hebben
gevolgd en over de vereiste kwalificaties beschikken. Dit
moeten zij aantonen middels een VCA-erkend 'diploma'.
Concreet moeten alle personen die leiding geven aan
operationele medewerkers in het bezit zijn van een VCA
diploma 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden',
uitgereikt door een erkend examencentrum, dat niet ouder
is dan tien jaar (gerekend vanaf de examendatum).
(vraag 3.3. van de VCA).
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VCU opleiding
Terug naar inhoudsopgave

VIL-VCU
(Veiligheid voor leidinggevenden en intercedenten van
uitzendbureaus)
Om een goede integratie van de veiligheidsgedachte te
waarborgen, is het noodzakelijk dat alle uitzendconsulenten
en leidinggevenden binnen de betreffende organisatorische
eenheid van een uitzendonderneming een formele
veiligheidsopleiding hebben gevolgd en over de vereiste
kwalificaties beschikken. Concreet moeten alle personen die
tussenkomen in de selectie en het ter beschikking van
uitzendkrachten (uitzendconsulenten) en hun leidinggevende
(kantoorverantwoordelijke) in het bezit zijn van een VIL-VCU
diploma, uitgereikt door een erkend examencentrum, dat
niet ouder is dan tien jaar (gerekend vanaf de
examendatum). (vraag 2.4 van de VCU)
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Erkende examencentra B/VOL/VIL
Terug naar inhoudsopgave

1. allift Michielsens

9. IFAPME

2. BE-Consult

10. Le Forem

3. BNT

11. NAVB-CNAC Constructiv

4. B.O.E.I.

12. Ondeo Industrial Solutions

5. Centre Secure

13. PVI

6. Cosetech

14. Training Solutions

7. ECS

15. Vinçotte Academy

8. HaCeCo-E

16. EBB
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VCA-diploma’s
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VCA-opleidingen
Terug naar inhoudsopgave

Opleidingen voor Risicovolle Taken
VCA 2008/05 Vraag 3.4.
•
Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke
risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? */**/petrochemie
Doelstelling
•
Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren
specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving
Minimumeisen
•
Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, ingedeeld naar functie (zie voor België het Register van Risicovolle
Taken)
•
Voor werkzaamheden binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen als vastgelegd in de “SSVV Opleidingengids”
of (in België) in het “Register van Risicovolle Taken”, aantoonbaar door middel van een overzicht van specifieke opleidingsen ervaringseisen ingedeeld naar functie
•
Borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen
Documenten
•
Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie
•
Procedure met betrekking tot borging
Voor VCA-certificatie moeten bedrijven dit dus aantonen door middel van een overzicht van specifieke opleidings- en
ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak en dit overeenkomstig de eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”.
Bedrijven moeten vervolgens borgen dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Dit geldt
voor alle ondernemingen en niet enkel voor werken in de petrochemie! Voor werken in de petrochemie is voor een aantal
taken wel een verplichte toetsing na de opleiding verplicht.
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Diploma’s Risicovolle Taken
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2008

2009

2010

2011

2012

(24 centra)

(23 centra)

(23 centra)

(23 centra)

(22 centra)

Risicovolle taken met opgelegde toetsing in erkend centrum (9 taken petrochemie)
IS-001

3311

3912

4437

3749

3756

IS-003

305

446

534

665

619

IS-004

66

46

26

292

232

IS-005

3765

3327

3579

4045

4317

IS-006

760

698

538

650

836

IS-007

581

242

726

923

538

IS-081

0

0

0

0

816

IS-082

0

0

0

0

38

IS-008

958

751

965

1396

234

IS-010

236

320

366

595

578

IS-013

82

111

95

173

108
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5. Europese samenwerking
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Declaration of collaboration between VCA (SCC) and MASE, 24/04/2006
The aim of this Declaration is to work together and try to achieve the development of a common
contractor safety, health and environment management scheme. To that end the signatory
parties shall:
•

Compare the requirements, procedures and technical specifications of existing contractor
safety, health and environment management schemes, in particular MASE and VCA/SCC

•

Compare the requirements and procedures for training and instruction of existing contractor
safety, health and environment management schemes, in particular MASE and VCA/SCC

•

Improve the systems by exchanging experiences and sharing critical success factors

•

Encourage a widespread implementation of the systems

•

Examine a possible mutual recognition of the systems

•

Discuss and develop the common future of existing contractor safety, health and
environment management schemes in and outside Europe, in particular MASE and VCA/SCC
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VCA en MASE
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1. België
2. Nederland
3. Duitsland
4. Oostenrijk
5. Zwitserland
6. Frankrijk
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Vragen?
Terug naar inhoudsopgave

vzw BeSaCC-VCA
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
+32 (0)2/515.08.54
(9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.00 uur)

 +32 (0)2/515.09.13
contact@besacc-vca.be
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