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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 8/1 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring aangepaste 
overeenkomst met vzw Contractor Safety Management 
vanaf 03/04/2017. Goedkeuring.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is door de vzw BeSaCC-VCA erkend als 
examencentrum en mag hiervoor VCA-examens afnemen.  Hiervoor maakt het PVI 
gebruik van het beschermde woord- en beeldmerk VCA op de uitgereikte attesten.
Op 24 februari 2011 werd door de provincieraad een overeenkomst goedgekeurd 
tussen BeSaCC-VCA en vzw Contractor Safety Management enerzijds en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut anderzijds.

Op die manier kon het PVI verder optreden als erkend examencentrum. Deze 
overeenkomst regelde o.a. de kosten verbonden aan het woord- en beeldmerk 
alsmede de bijdrage aan de ontwikkelings- en exploitatiekosten van de 
examenbatterij.

Einde 2015 verduidelijkte de vzw BeSACC-VCA artikel 5.5 (betaling van de 
verschuldigde vergoedingen en kosten) van de samenwerking.
Vanuit de redenering dat dit slechts een precisering betrof van de gemaakte 
afspraken, werd de overeenkomst toen niet opnieuw voorgelegd aan de raad.

Echter, naar aanleiding van een periodieke controle door het Departement 
Algemeen Beleid werd gewezen op het feit dat deze verduidelijking van de 
overeenkomst van 24/02/2011 ook door de provincieraad moet goedgekeurd 
worden, aangezien het formeel om een gewijzigde overeenkomst gaat. De nieuw 
opgenomen clausule, bovenop de gewone jaarlijkse prijsaanpassing, heeft te 
maken met een automatische indexering van de prijzen overeenkomstig de 
gezondheidsindex (basis 2013).

Aan de provincieraad wordt gevraagd om deze overeenkomst met vzw Contractor 
Safety Management – met ingang van 3 april 2017 officieel goed te keuren. De 
uitvoering van de overeenkomst op deze voorwaarden gebeurt al sinds begin 2016. 
De meerjarige verbintenis, zoals goedgekeurd door de deputatie in zitting van 26 
juni 2014, blijft geldig tot 1/7/2017.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de beslissing van de provincieraad dd. 24 februari 2011, waarbij de 
overeenkomst tussen vzw BeSaCC-VCA, vzw Contractor Safety Management en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut over de afdracht van VCA-attesten werd 
goedgekeurd;



Gelet op de goedkeuring door de deputatie dd. 26 juni 2014 van een meerjarige 
verbintenis, voor de periode 1/7/2014 tot 1/7/2017, om deze overeenkomst uit te 
voeren;

Overwegende dat de voorliggende overeenkomst na kennisgeving aan de deputatie 
in zitting van 7/4/2016 al meer dan een jaar feitelijk wordt uitgevoerd en dat de 
wijziging enkel slaat op een precisering van de manier waarop de prijs geïndexeerd 
wordt;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De bijgevoegde overeenkomst wordt goedgekeurd waarbij gedeputeerde Bruno 
Peeters en griffier Danny Toelen gemachtigd worden om de overeenkomst voor 
provincie Antwerpen te ondertekenen.

Bijlage:
Te ondertekenen overeenkomst met BeSaCC-VCZ, vzw Contractor Safety 
Management, ondertekend door aanbieder op 03/04/2017.


