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Equivalentie in Nederland met België 

SSVV BeSaCC-VCA 

Werken aan flensverbindingen IS-010 Werken aan flenzen - flensmonteur 

Werken aan flensverbindingen volgens protocol  

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en 

tensioning-apparatuur 

 

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en 

tensioning apparatuur 

 

Werken met twin ferrule fittingen  

Verplaatsen van lasten IS-006 Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten  

Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B IS-004 Werken met hoogwerker 

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A  

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B IS-005 Werken met met zelfrijdende hoogwerker 

Gasmeten  

Werken met een vorkheftruck IS-001 Werken met een vorkheftruck - gevorderd 

Werken in gaspakken  

Werken in geïnertiseerde ruimten  

Werken met onafhankelijke adembescherming Het Belgische certificaat is in Nederland geldig mits het certificaat niet 

ouder is dan 3 jaar. 

Werken met afhankelijke adembescherming  

Werken als Buitenwacht (mangatwacht)  

Werken met een verreiker voor hijsen  
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Werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen IS-031 Werken met een roterende verreiker 

Werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen en 

hoogwerken 

IS-003 "Werken met een roterende verreiker" in combinatie met RRT: IS-

005 "Werken met zelfrijdende hoogwerker" 

Werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen  

Communicatie/Autoriteit voor toezichthoudende functies  

Introductie en Risico’s herkennen  

Werken met kleine blusmiddelen en water- en schuimvoerende 

armaturen 

 

Werken met kleine blusmiddelen AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen 

Asbest herkennen  

Werken met de rolsteiger  

 

 


