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Voor  :  Centraal College van Deskundigen OCE  

Van :  secretariaat 

Kenmerk :  3SCVE-SEC.06660.V 

Vervangt :  niet van toepassing 

Datum  :  12 september 2013 

Betreft :  integraal overzicht van interpretatieverzoeken, vraag & antwoord en te verwerken normwijzigingen OCE schema 

 

Deze notitie bevat een integraal overzicht van door het CCvD-OCE behandelde en te behandelen (interpretatie)verzoeken, vraag&antwoord (FAQ) en te 

verwerken normwijzigingen. In de onderstaande tabel worden de volgende categorieën onderscheiden: interpretaties, vraag&antwoord (wel of geen FAQ) en 

te verwerken normwijzigingen.   

 

Nummer Omschrijving Reactie Categorie Status  

12-01 Verzoek om te bepalen dat als voor hetzelfde 

gebied tweemaal een vooronderzoek wordt 

uitgevoed en de uitkomsten verschillen, de 

tweede onderzoeker in het rapport een 

verklaring opneemt van de reden waarom de 

uitkomst afwijkt van het eerste vooronderzoek.  

De methode vooronderzoek in het WSCS-OCE 

borgt niet dat, indien twee vooronderzoeken 

worden uitgevoerd voor het zelfde gebied, deze 

per definitie tot hetzelfde onderzoeksresultaat 

leiden. Er is en bandbreedte van uitkomsten, 

zeker waar het de beoordeling van bronnen 

betreft. De onderzoeker dient zijn conclusies 

conform het WSCS-OCE te onderbouwen. Er is 

geen aanleiding tot aanpassing van de norm. 

Indien blijkt dat onderzoeksresultaten stelselmatig 

sterk uiteenlopen, is dit onderwerp van evaluatie 

van de onderzoeksmethode in paragraaf 6.5.  

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

08-11-2012 

12-02 Verzoek om te bepalen dat het 

opsporingsbedrijf het proces-verbaal van 

oplevering verplicht aan de gemeente moet 

toezenden. 

In het WSCS-OCE kunnen geen eisen worden 

gesteld aan opdrachtgevers. Doordat de 

gemeente het projectplan goedkeurt is zij reeds 

op de hoogte van het opsporingsproject. De 

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

08-11-2012 
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gemeente kan zelf actie plegen om inzicht te 

houden in het projectverloop. Er is geen 

aanleiding en grond deze paragraaf aan te 

passen of aan te vullen op dit punt. 

Herhaling besluit 

CCvD-OCE d.d. 

30-09-2011 

 

12-03 Als een sondeerbedrijf wordt ingezet door een 

scope A gecertificeerd bedrijf voor het doen van 

dieptedetectie door middel van sonderingen, 

moet het sondeerbedrijf dan beschikken over 

een scope B certificaat? 

Het plaatsen van sonderingen is onderdeel van de 

detectie. De detectie wordt uitgevoerd door het 

opsporingsbedrijf die is gecertificeerd volgens 

deelgebied A. Het ingehuurde sonderingsbedrijf 

hoeft daarom niet te beschikken over een 

certificaat volgens deelgebied B. 

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

07-02-2013 

12-04 Moeten medewerkers betrokken  bij het 

plaatsen van sonderingen ten behoeve van 

grondmechanisch onderzoek zoals bedoeld in 

paragraaf 6.7 beschikken over een certificaat 

Basiskennis OCE? 

Er is geen sprake van het opsporen van CE. 

Volgens paragraaf 6.7 vinden de 

onderzoekswerkzaamheden in CE verdacht 

gebied in deze situatie plaats onder begeleiding 

van een OCE-deskundige. Voor de overige 

betrokkenen is het certificaat Basiskennis OCE 

niet verplicht.  

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d. 

07-02-2013 

12-05 Dieptedetectie wordt niet genoemd in de 

WSCS-OCE. Dat is een gemis omdat dit ruimte 

bied voor interpretaties. 

 

Dieptedetectie valt onder de definitie van detectie 

en in zoverre is er geen sprake van 

onduidelijkheid. In de eerstvolgende 

wijzigingsronde zal worden nagegaan of er 

aanleiding is om in het WSCS-OCE dieptedetectie 

nader te omschrijven.  

Eerstvolgende 

wijzigingsronde 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

07-02-2013 

12-06 Waarom moeten registraties van validaties, 

kalibraties, keuring en onderhoud van detectie- 

en meetapparatuur volgens paragraaf 6.3.3 5 

jaar bewaard worden.   

Om achteraf te kunnen aantonen dat gebruikte 

detectie- en meetapparatuur juist is gebruikt.  

 

Besloten is om de bewaartermijnen in het WSCS-

OCE te inventariseren en te evalueren.  

Vraag&antwoord, 

geen FAQ  

 

Eerstvolgende 

wijzigingsronde 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE  

d.d. 07-02-2013 
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12-07 Volgens paragraaf 6.4.10 moet per project 

minimaal één keer per maand een 

werkplekinspectie uitgevoerd worden. Hoe moet 

dit bij kleine projecten (kleiner dan één maand)?  

Nagegaan zal worden of de eis zodanig kan 

worden aangepast dat voor kleine projecten niet 

perse altijd een werkplekinspectie hoeft te worden 

uitgevoerd. Mogelijk kan worden aangesloten bij 

de eis in de VCA norm.  

Eerstvolgende 

wijzigingsronde 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE  

d.d. 07-02-2013 

12-08 Volgens paragraaf 6.5.4 moet de rapportage 

van het vooronderzoek en de 

bodembelastingkaart worden geaccordeerd 

door een door het management bevoegd 

persoon. Wat is de toegevoegde waarde 

daarvan?  

 

Hierdoor is aantoonbaar dat het management, 

naast de betrokken deskundigen, 

verantwoordelijkheid heeft en neemt voor de 

inhoud van het rapport.  

 

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE  

d.d. 07-02-2013 

12-09 Volgens paragraaf 6.6.13 moet elk project 

worden geëvalueerd. Kan dit niet worden 

genuanceerd voor kleine projecten? 

Volgens het WSCS-OCE moeten alle projecten 

worden geëvalueerd. Het is aan de 

certificaathouder om de methode van evaluatie te 

differentiëren naar de aard en omvang van het 

project. De certificaathouder kan de methode van 

de evaluatie van projecten vastleggen in het 

kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief een 

differentiatie naar aard en omvang van het 

project. De certificatie-instelling zal de 

doeltreffendheid daarvan vervolgens beoordelen. 

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE  

d.d. 07-02-2013 

12-10 In paragraaf 6.5.4 staat dat de CE 

bodembelastingkaart moet zijn geprojecteerd in 

het Rijksdriehoekstelsel. In paragraaf 6.6.12 

staat dat bij de oplevering het werk- en 

opsporingsgebied moet zijn geprojecteerd in de 

GBKN. Verzocht wordt om dit consistent te 

Het WSCS-OCE zal hierop worden aangepast, 

inhoudende dat consistent wordt verwezen naar 

de GBKN omdat dit een nauwkeuriger kaart 

oplevert.  

Eerstvolgende 

wijzigingsronde 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

08-11-2012 
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maken.    

12-11 Volgens paragraaf 6.5.4 moet een digitale CE 

bodembelastingkaart worden opgesteld als 

onderdeel van het vooronderzoek. Verzocht is 

om te bepalen dat dit een Autocad of GIS 

bestand moet zijn.  

Het bestandsformaat waarin digitaal 

kaartmateriaal wordt aangeleverd is primair een 

zaak tussen opdrachtgever en –nemer. 

Aanpassing van het WSCS-OCE is niet aan de 

orde. 

 

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

08-11-2012 

13-01 In paragraaf 6.6.9 staat dat transport van CE 

dient te voldoen aan de daarvoor geldende 

regelgeving.  

Het gaat in paragraaf 6.6.9 om transport 

(verplaatsen) van CE binnen de projectlocatie, 

bijvoorbeeld vanaf de vindplaats naar de VTVS of 

de springlocatie. Dit dient plaats te vinden onder 

toezicht van de Senior OCE-deskundige. Het 

vervoeren van CE over de openbare weg valt 

buiten de reikwijdte van het WSCS-OCE.  

Vraag&antwoord, 

geen FAQ 

Vastgesteld door 

CCvD-OCE d.d.  

07-02-2013 

     

     

     

     

     

     

     

 


