
Nous constatons qu’il y a souvent des malentendus concernant la durée de validité 
des diplômes tâches à risques. Pour certaines tâches, la durée de validité du diplôme 
a été changée le 01/09/2013.
La durée de validité diffère de tâche à tâche, et varie de 3 à 10 ans. Un aperçu com-
plet avec toutes les durées de validité des diplômes tâches à risques, peut être re-
trouvé ici
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Centraal
diploma register
Het Centraal Diploma Register (CDR) 
heeft tot doel om het werkgevers/
opdrachtgevers mogelijk te maken 
om te verifiëren of u beschikt over de 
nodige (veiligheids)kwalificaties voor 
een bepaalde job/taak.
Indien de werkgever/opdrachtgever dit 
niet kan controleren, wordt u mogelijks de 
toegang tot het werk of de site ontzegd.
Meer concreet is het Belgisch Centraal Di-
ploma Register VCA bedoeld voor verificatie 
van een diplomanummer, naam van een ge-
diplomeerde of geldigheid van een diploma 
voor de kwalificaties Basisveiligheid VCA, 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven-
den VCA, Veiligheid voor Intercedenten en 
Leidinggevenden VCU en Risicovolle Taken. 
Voor de opdrachtgevers, de VCA-gecerti- 
ficeerde aannemers en VCA-auditoren is de 
vermelding in het diplomaregister een be- 
wijs dat aantoont dat de werknemer een 
geldig VCA diploma behaald heeft.

Sinds kort bevatten de diploma’s Basis/
VOL/VIL en Risicovolle Taken ook een QR-
code (in de linkerbovenhoek) die de houder, 
zijn werkgever en opdrachtgevers in staat 
stelt op snelle wijze de diplomagegevens 
in het Centraal Diploma Register (CDR) te 
raadplegen.

Tools voor 
 informatie, instructie  
en opleiding

Wie de VCA-criteria bekijkt, kan er niet 
omheen: informatie, instructie en oplei-
dingen spelen een belangrijke rol. Alleen 
als alle betrokkenen, van hoog tot laag, 
over de nodige kennis en vaardigheden 
beschikken, is het mogelijk om veiligheid 
en gezondheid op duurzame wijze te inte-
greren in het beleid en de activiteiten.

Onze organisatie investeert ook heel wat 
in de werkinstrumenten hiervoor. Zo staan 
we zelf in voor de opleidingshandboeken. 
We zijn partner van de Sirk-Sekuur in Com-
pany benadering voor het verbeteren van 
veilig gedrag en lanceerden mee SafetyTV 
dat professionele bewustmakings- en oplei- 
dingsvideo's rond veiligheid, gezondheid 
en welzijn op het werk ontwikkelt.  Vertrek-
kende vanuit reële werksituaties voor zowel 
industrie, constructie, logistiek als kantoor 
worden specifieke gevaren en risico's uit-
gelicht. Een mediatheek met vandaag reeds 
meer dan 20 titels behandelt een 100-tal 
onderwerpen, in overeenstemming met de 
Europese en Belgische wetgeving. 

Alle Nederlands gesproken video's zijn 
ook in het Frans en Engels beschik-
baar. Met TrainNOW zijn de video's off- 
line toegankelijk en inzetbaar voor een 
groep tijdens een opleidingsmoment, info- 
sessie, VGM-overleg of bij een spraakmak-
ende toolboxmeeting. Een licentie verleent 
u een onbeperkt gebruiksrecht van het les-
materiaal gedurende een jaar. 
 
Als partner van SafetyTV kunnen   
we u nu tijdelijk een voordelig abonnement 
aanbieden! 

Uitzonderlijk aanbod
tot 31 januari 2015 € 300

korting

Werken 
op hoogte
Voor werknemers die een  
opleiding ‘Basisveiligheid VCA’ 
of ‘VOL-VCA’ hebben gevolgd 
na 1 januari 2007, mag er 
vanuit gegaan worden dat zij 
voldoen aan Art. 18.- § 1 van het  
Koninklijk besluit van 31  
augustus 2005 betreffende het 
gebruik van arbeidsmiddelen 
voor tijdelijke werkzaamheden 
op hoogte.

Geldigheidsduur 
diploma’s Risicovolle Taken

We stellen vast dat er vaak misverstanden bestaan over de  
geldigheidstermijnen van de diploma’s voor risicovolle taken. 
Voor sommige taken werd de geldigheidstermijn van het diploma 
op 01/09/2013 namelijk gewijzigd.
 
De geldigheidsduur verschilt van taak tot taak, en varieert van 3 
tot 10 jaar. Het volledig overzicht met alle geldigheidstermijnen 
van de diploma’s risicovolle taken, kunt u hier terugvinden: 

www.besacc-vca.be/nl/content/
wijziging-geldigheidsduur-diplomas-register-risicovolle-taken.

V.u. Contractor Safety Management, Kris De Meester, Kanunnik De Deckerstraat 20A, 2800 Mechelen

Sirk-Sekuur:  www.sirksekuur.be  
Opleidingshandboek: www.besacc-vca.be/nl/content/publicaties-en-handboeken

aanbod SafetyTV:  
www.besacc-vca.be/nl/node/41175
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naar de desbetreffende site te gaan
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