
 

 
 

 

 

AAN:  

Certificaathouders WSCS-OCE 

Examenstructuren volgens WSCS-OCE 

 

 

 

 

Den Bosch, 21 juli 2020 

 

Betreft: vervolgbericht invoering registratieplicht ontplofbare oorlogsresten (OO) 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Op 26 juni jl. hebben wij u nader geïnformeerd over de aanstaande invoering van de registratieplicht 

voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met 

explosieve stoffen. Via deze weg berichten wij u in aanvulling daarop als volgt.  

 

Verzoeken om registratie via online loket 

 

In het kader van de nieuwe registratieverplichting moeten personen die reeds beschikken over een 

persoonscertificaat volgens het WSCS-OCE bij de Stichting VOMES tijdig een verzoek indienen voor 

een registratie.  

 

Dat kan via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/. In ons schrijven van 26 juni jl. staat dat het 

digitale loket naar verwachting op 15 juli a.s. wordt geopend, onder voorbehoud dat op dat moment de 

laatste formaliteiten tussen Stichting VOMES en het ministerie van SZW zijn geregeld.   

 

Dat is helaas nog niet het geval. Er wordt nu naar gestreefd dat dit per eind augustus / uiterlijk begin 

september het geval is. Dan zal ook duidelijk zijn of de nieuwe regels per 1 oktober 2020, dan wel 

later dit jaar inwerking zullen treden.  

 

Werkgroep voor evaluatie deskundigheidseisen OOO 

 

Het concept Registratieschema staat op onze website, met daarin de eind- en toetstermen per 

competentieniveau. Deze worden momenteel uitgewerkt in een interpretatiedocument, met een 

nadere invulling van de toetstermen en de eisen gesteld aan de praktijkexaminering. Het voornemen 

is om het totaal van de deskundigheidseisen voor de competentieniveaus opsporen ontplofbare 

oorlogsresten snel na invoering van de nieuwe eisen te evalueren. Daarvoor wordt een werkgroep 

ingesteld, die enkele keren bijeen zal komen en uiteindelijk zal rapporteren aan de Expertraad.  

 

Voor deze werkgroep zoeken wij inhoudsdeskundigen uit de WSCS-OCE examenstructuren / 

opleiders en de gecertificeerde opsporingsbedrijven. In de werkgroep zal ook de onafhankelijk 

voorzitter van de Examencommissie van de Stichting Examinering VOMES deelnemen. Martin 

Hoenderkamp, onafhankelijk voorzitter van het CCvD-OOO en afgevaardigde van de Certificatiekamer 

in ons bestuur, is bereid gevonden om als voorzitter van deze werkgroep op te treden.  
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Graag roepen wij u op om personen voor te dragen om zitting te nemen in de werkgroep. Gelieve dat 

te doen uiterlijk 20 augustus a.s. via info@vomes.nl.  

 

Afsluiting 

 

Voor vragen kun u contact met ons opnemen via het contactformulier 

(www.vomes.nl/contact/). Zoals eerder bericht, overweegt het bestuur om voor situaties 

waarvoor mail- of telefonisch contact onvoldoende lijken te zijn een spreekuur in te stellen. 

Indien u daar behoefte aan heeft graag een bericht daarover aan bestuurslid Henk van der 

Linden (henkvanderlinden@vomes.nl). 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk van der Linden 

Bestuurslid en projectleider registratie 
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