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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 8/1 Provinciaal Veiligheidsinstituut. Goedkeuring nieuwe 
overeenkomst met vzw Contractor Safety Management voor 
het verder afnemen van VCA-examens vanaf 1/11/2018. 
Goedkeuring.

Dit besluit kadert in volgend actieplan en actie van het Provinciaal 
Veiligheidsinstituut (PVI):

Actieplan
We bieden voldoende en kwaliteitsvolle informatieve en sensibiliserende initiatieven 
aan met betrekking tot welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer en dit 
zowel voor professionelen als voor het brede publiek.

Actie
Als erkend examencentrum nemen we VCA-examens af bij leerlingen van het 
secundair onderwijs en bij werknemers.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut is door de vzw BeSaCC-VCA erkend als 
examencentrum en mag hiervoor VCA-examens afnemen, met het beschermde 
woord- en beeldmerk VCA op de uitgereikte attesten. Het PVI neemt examens af in 
de 3 landstalen + Engels.
Vanzelfsprekend blijft dit een belangrijk onderdeel van onze inspanningen m.b.t. 
het promoten van welzijn op het werk; niet alleen voor bedrijven, maar ook voor 
onderwijs en organisaties uit de sociale economie.

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 en 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; Omdat dit juridisch 
een nieuwe overeenkomst betrof, werd deze aangepaste overeenkomst (die feitelijk 
al werd toegepast), na interne controle opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de 
provincieraad, in zitting van 24 mei 2017.

Intussen bezorgde de vzw Contractor Safety Management ons begin september 
2018 een nieuwe, te ondertekenen overeenkomst, met een aantal gewijzigde 



bepalingen. De belangrijkste daarvan situeren zich in artikel 5.4. en hebben 
betrekking op:

1. de verhoogde bedragen (onder andere te wijten aan een nieuw 
beheerssysteem m.b.t. (beeldscherm-)examenbatterij)

2. de verschuldigde vergoedingen per kandidaat, die niet meer concreet 
vermeld worden, maar als volgt omschreven zijn:
'De vergoedingen zijn deze zoals gepubliceerd op het elektronisch platform 
en op de website van de VCA-beheersorganisatie.'

Aangezien er ondertussen ook een nieuwe wet op de overheidsopdrachten geldt, 
beroepen we ons voor de hernieuwing van de samenwerking met de vzw Contractor 
Safety  Management op de bepalingen in verband met beschermd recht uit artikel 
42 §1,1. iii van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2016.

De aan uw raad voorgelegde overeenkomst zal ingaan na ondertekening door beide 
partijen, vanaf 1 november 2018. Tot dan gelden de huidige tarieven, vermeld in 
de op 24 mei 2017 goedgekeurde overeenkomst.

Voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling van de facturen, zal het PVI 
jaarlijks een bestelbon opmaken. De daartoe bestemde gelden zijn voorzien op 
budgetsleutel: 2018/61300000/16/0490 Overige diensten en diverse 
leveringen/Overige elementen van openbare orde en veiligheid.
Actienummer: 2018140112
Ramingsnummer: 2018140059

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de beslissing van de provincieraad van 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 beslissing van de provincieraad van 24 mei 2017, waarbij de 
aangepaste overeenkomst tussen vzw Contractor Safety Management en het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut werd goedgekeurd;

Gelet op de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten van 15 juni 2016, artikel 42 §1,1.iii;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De bijgevoegde overeenkomst tussen vzw Contractor Safety Management en 
provincie Antwerpen wordt goedgekeurd, waarbij gedeputeerde Jan De Haes en 
griffier Danny Toelen gemachtigd worden om de overeenkomst voor provincie 
Antwerpen te ondertekenen.


