
 

 
 

 

 

AAN:  

Certificaathouders WSCS-OCE 

Examenstructuren WSCS-OCE 

OCE-deskundigen WSCS-OCE 

Springmeesters en schietmeesters 

Personen die zich aangemeld hebben voor de VOMES Nieuwsbrief 

 

 

 

Den Bosch, 3 september 2020 

 

Betreft:  vervolgbericht invoering registratieplicht ontplofbare oorlogsresten (OO) en veilig omgaan met 

explosieve stoffen (VOMES) 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de invoering van een registratieplicht voor personen die ontplofbare 

oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen. Op 26 juni en 21 juli 

2020 hebben wij het werkveld ontplofbare oorlogsresten hierover geïnformeerd. Per brief d.d. 11 juni 

2020 heeft het Ministerie van SZW de springmeesters en schietmeesters op de hoogte gesteld. Deze 

brieven treft u aan op www.vomes.nl.  

 

Inmiddels heeft nader overleg plaatsgevonden met het ministerie van SZW over de invoeringsdatum 

van de registratieplicht en de overgangsregeling. Daarbij is ook betrokken de invoering van het 

Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (ter vervanging van het huidige WSCS-OCE). 

Gezien de samenhang van de registratieplicht met het certificatieschema, moet de invoering namelijk 

gelijktijdig plaatsvinden. 

 

De uitkomst van dit overleg tussen het Ministerie van SZW en Stichting VOMES is als volgt. 

 

1. De registratieplicht wordt van kracht op 1 januari 2021 (en dus niet op 01-10-2020). Op die datum 

wordt ook het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten van kracht en treden de 

gewijzigde bepalingen van het Arbobesluit (Stb. 471 d.d. 13 december 2019) in werking. Dat geldt 

overigens ook voor enkele bepalingen in de Arboregeling, waarin een aantal zaken 

samenhangende met de registratieplicht wordt uitgewerkt.  

 

2. Het definitieve Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieven Stoffen en het 

Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten worden door het Ministerie van SZW zo 

spoedig mogelijk in de Staatscourant gepubliceerd. De concepten en de toelichting daarop kunt u 

reeds raadplegen op www.vomes.nl.  
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3. Om de overgang naar de nieuwe registratieverplichting soepel te laten verlopen zal worden 

voorzien in de volgende overgangsregeling: 

a. personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen kunnen hun persoonscertificaten die zijn 

afgegeven volgens het WSCS-OCE gebruiken om een registratie Veilig Werken met 

Explosieve Stoffen aan te vragen voor de resterende geldigheidsduur van dat 

persoonscertificaat (VOMES heeft hierover eerder reeds bericht); 

b. springmeesters en schietmeesters kunnen hun getuigschrift schietmeester of hun certificaat 

springmeester dat is afgegeven door de minister van SZW gebruiken om een registratie Veilig 

Werken met Explosieve Stoffen aan te vragen voor de resterende geldigheidsduur van het 

getuigschrift of persoonscertificaat (het ministerie heeft deze personen hierover reeds bericht).  

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

een geldig persoonscertificaat dat is afgegeven volgens het WSCS-OCE en personen die 

beschikken over een geldig getuigschrift schietmeester en persoonscertificaat springmeester, bij 

Stichting VOMES voor 1 januari 2021 een verzoek indienen voor een registratie.  

 

Dat kan via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/. Dit digitale loket wordt binnenkort 

geopend. Daarover zal per nieuwsbrief en op de website worden bericht. VOMES zal uw 

registratieverzoek beoordelen en u ruim voor 1 januari 2021 laten weten of uw verzoek voldoet 

aan de wettelijke eisen. De registratie zal ingaan op 1 januari 2021 en pas vanaf die datum kan 

ook het register worden geraadpleegd. Om tijdige afhandeling te garanderen moet de aanvraag 

minimaal twee weken voor die datum zijn gedaan, alsook dient de factuur voor de 

registratievergoeding te zijn voldaan. Wij bevelen aan om de aanvraag eerder in te dienen.  

 

5. Bestaande examenstructuren kunnen binnen de geldende wettelijke regelingen tot het einde van 

het jaar examens blijven afnemen, mits het examenproces tot en met de afgifte van het 

persoonscertificaat voor die datum is afgerond.  

 

6. Vanaf 2021 worden examens afgenomen door de Stichting Examinering VOMES.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kun u contact met ons 

opnemen via het contactformulier (www.vomes.nl/contact/). Zie voor meer achtergrondinformatie 

www.vomes.nl. Daarop staan ook de VOMES brieven d.d. 26 juni en 21 juli 2020 en de brief van het 

ministerie van SZW d.d. 11 juni 2020 waarin u meer achtergrondinformatie vindt.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Henk van der Linden 

Bestuurslid en projectleider registratie 

 


