
 
 
 
 
NEDERLAND 
 
 
VERIFICATIE ECHTHEID EN CORRECTHEID VCA DIPLOMA’S 
 
1.        Datum uitgifte diploma na 1 januari 2004 voor wat betreft: 

 Basisveiligheid VCA, 
 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA en 
 Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU: 
  

raadpleeg het CDR, Centraal Diploma Register ( www.vca.ssvv.nl ). 
 
2. Datum uitgifte voornoemde diploma‟s vóór 1-1-2004:  
 

verifieer bij de instelling die het diploma of certificaat heeft verstrekt dan wel bij de 
VCA Examenbank te Amersfoort, onder andere in het geval dat de diploma 
vestrekkende instelling niet langer is opgenomen in de lijst van erkende instellingen, 
vermeld op de website van de VCA Examenbank ( www.vcaexamenbank.nl ) 

 
3. Diploma‟s die niet te verifiëren zijn via de uitgevende instantie dan wel die niet in het 

CDR zijn opgenomen, kunt u op echtheid en correctheid nagaan bij de VCA 
Examenbank in Amersfoort. 

  
 
VERIFICATIE ECHTHEID EN CORRECTHEID GORW/SOG CERTIFICATEN 
 
4. Alle door erkende examencentra uitgegeven GORW / SOG certificaten zijn 

opgenomen in het CDR. Raadpleeg derhalve het CDR. 
 
 
BELGIE 
 
 
VERIFICATIE VAN VCA DIPLOMA’S, ATTESTEN EN CERTIFICATEN VAN 
REGISTERTAKEN 
 
5. Bij het door vzw-BeSaCC in België ontwikkelde Centraal Diploma Register kunnen op 

echtheid en correctheid worden getoetst de attesten en diploma‟s voor 
bovengenoemde VCA- en VCU-kwalificaties (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU) als ook 
de certificaten van de „registertaken‟ (in Nederland de GORW /SOG certificaten) die 
(attesten, diploma‟s en certificaten) die gedurende de afgelopen 10 jaar zijn 
opgenomen: http://e3-srv104.server.eu/besacc/diplomaregister/lookup.php  

 
6. Let op: mocht het CDR (nog) niet actief zijn dan bevindt er zich op de site van      

vzw-BeSaCC ( www.besacc-vca.be/nl/opleidingen/zoeken ) een overzicht met 
erkende examencentra waar u de attesten / diploma‟s en/of certificaten ook kunt 
verifiëren.  

 
 
 
 

http://www.vca.ssvv.nl/
http://www.vcaexamenbank.nl/
http://e3-srv104.server.eu/besacc/diplomaregister/lookup.php
http://www.besacc-vca.be/nl/opleidingen/zoeken


 
 
 
 
DUITSLAND 
 
 
VERIFICATIE VAN DUITSE SCC CERTIFICATEN 
 
7. SCC-persooncertificaten “Operativ tätigen Mitarbeitern  SCC”  en “Führungskräften 

der operativen Ebene SCC” voorzien van het SCC-logo kunnen op echtheid en 

correctheid worden getoetst bij certificatie-instellingen die bevoegd zijn om deze te 
verstrekken. Er is een lijst van deze erkende certificatie-instellingen, zie:  

 www.scc-sekretariat.de/link_pruefer.html  
  Leidt zulks niet tot het gewenste resultaat kan men daaromtrent in contact treden met  
 Mevrouw Nadine Zanke van DGMK, te Hamburg voor nadere informatie. 

Info@dgmk.de  
  

 
N.B.:  
a.   Let op: http://www.vca.nl/nieuws.aspx   

 

b. Om procedurele redenen (onafhankelijke examinering) dienen voornoemde 
persoonscertificaten te zijn gebaseerd op document 017 of 018 van U-SK-SCC 
van DAkkS / TGA, alsmede voorzien te zijn van een SCC logo.                            
De documentvermelding staat ook op het persoonscertificaat zelf 

 
c. Persoonscertificaten gebaseerd op document 016 (niet-onafhankelijke 

examinering) van U-SK-SCC van DAkkS / TGA hebben in Nederland geen 
geldigheid in VCA/SCC-verband. Dergelijke certificaten zullen ook nooit kunnen 
zijn voorzien van het SCC-logo. 
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