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interpretatie WSCS-OCE inzake het vereiste van Basiskennis OCE en in samenhang
daarmee de definitie van OCE-werkgebied

Aan het CCvD-OCE zijn vragen gesteld over de uitleg van het WSCS-OCE ter zake het vereiste van
Basiskennis OCE voor personen die actief zijn in het opsporingsproces.
Het gaat concreet om de vraag in welke situatie een persoon die betrokken is bij het opsporingsproces
dient te voldoen aan de eisen voor Basiskennis OCE en op welke wijze het voldoen aan deze eisen
moet worden aangetoond. De vragen zijn het gevolg van de laatste wijziging van het WSCS-OCE
d.d. 5 juli 2016. Dit document is te vinden op www.scve.nl.
Het betreft concreet de interpretatie van de eisen in paragraaf 6.2.1, 6.6.1 en de aanhef van bijlage 2
van het WSCS-OCE. Op basis van de overwegingen in de bijlage bij deze notitie worden de
onderstaande interpretaties voorgesteld. Het CCvD-OCE heeft in haar vergadering van 23 mei 2017
de voorgestelde interpretaties vastgesteld. Dit document zal eveneens worden verwerkt in het
interpretatiedocument WSCS-OCE. Vooruitlopend daarop is dit document gepubliceerd op
www.scve.nl.
Interpretatie paragraaf 6.2.1, 6.6.1 en de aanhef van bijlage 2 van het WSCS-OCE inzake
Basiskennis OCE:
1. Moeten personen die het OCE-werkgebied betreden voldoen aan de eindtermen
Basiskennis OCE?
Ja, personen die werkzaam zijn binnen het OCE werkgebied dienen te voldoen aan de
eindtermen voor Basiskennis OCE. Indien personen echter het werkgebied onder begeleiding van
ten minste een Assistent OCE-deskundige betreden geldt deze eis niet.
Nota bene: voorheen stond er in plaats van “werkzaam zijn” de tekst “aanwezig zijn”. Aangenomen wordt
echter dat personen in het OCE-werkgebied daar altijd om beroepsmatige redenen zijn, hetzij om specifieke
opsporingswerkzaamheden te verrichten, dan wel om andere beroepsmatige redenen (bijvoorbeeld
andersoortige werkzaamheden die gelijktijdig met de opsporing moeten en kunnen plaatsvinden en
toezichthoudende activiteiten).

2. Hoe moet het voldoen aan de eindtermen Basiskennis OCE worden aangetoond?
Het aantonen dat een persoon voldoet aan de eindtermen voor Basiskennis OCE dient plaats te
vinden door middel van examinering conform de eisen in paragraaf 6.2.1 van het
certificatieschema.
3. Wat moet onder het OCE-werkgebied worden verstaan?
Onder OCE werkgebied wordt verstaan: “Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de
organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht.”
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BIJLAGE:
achtergrond en onderbouwing interpretatie paragraaf 6.6.1 en de aanhef van bijlage 2
van het WSCS-OCE inzake Basiskennis OCE
Vereiste van Basiskennis OCE (interpretatie 1 en 2)
De aanleiding voor de interpretatievragen is de laatste wijziging van het WSCS-OCE. Daardoor zijn
enkele tekstpassages verplaatst en zijn wijzigingsvoorstellen deels wel en deels niet overgenomen.
De grondslag voor interpretatie 1 en 2 is als volgt.
Er staat in de aanhef van paragraaf 6.6.1 van het vigerende WSCS-OCE de volgende tekst.
In paragraaf 6.2.1 en bijlage 2 zijn eisen betreffende de personele deskundigheid opgenomen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige, waarvoor in bijlage 2 eindtermen zijn
gesteld. Tevens zijn eindtermen vastgesteld voor Basiskennis OCE (overige functionarissen in het
OCE werkgebied).

In bijlage 2 van het WSCS-OCE staat het volgende.
In dit certificatieschema zijn deskundigheidsniveaus opgenomen inzake personen die
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van conventionele explosieven uitvoeren.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige. Personen die werkzaam zijn binnen het
OCE werkgebied dienen te voldoen aan de eindtermen voor Basiskennis OCE.
De eindtermen voor deze deskundigheidsniveaus zijn opgenomen in deze bijlage. De wijze waarop
het voldoen aan de toepasselijke eindtermen moet worden aangetoond staat beschreven in
paragraaf 6.2.1 van dit certificatieschema.

In de laatste wijzigingsronde van het WSCS-OCE ontbreekt de bepaling dat personen die niet
beschikken over een certificaat Basiskennis OCE het werkgebied onder begeleiding van ten minste
een Assistent OCE-deskundige mogen betreden. Evident is dat een persoon die onder begeleiding
van een deskundige het OCE werkgebied betreedt niet hoeft te voldoen aan Basiskennis OCE. Ter
zake is door het CCvD-OCE ook geen wijziging is beoogd.
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Uitleg term OCE-werkgebied (interpretatie 3)
In de eis van Basiskennis OCE wordt verwezen naar het “OCE-werkgebied”. In het Wijzigingsvoorstel
WSCS-OCE (2014-2015) zoals door SCVE aan het Ministerie van SZW is aangeboden is voorgesteld
om de volgende definities aan het WSCS-OCE toe te voegen.
Gebied
Onderzoeksgebied

:

Gebied waarbinnen door de organisatie een vooronderzoek wordt uitgevoerd.
Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van vooronderzoek de
aanwezigheid van CE wordt vermoed.

Verdacht gebied

:

Opsporingsgebied

:

Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de organisatie
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

OCE werkgebied

:

Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk
opsporingswerkzaamheden worden verricht.

PRA gebied

:

Gebied bepaald door de opdrachtgever dat object is van de PRA.

In de laatste wijziging van het WSCS-OCE is dit wijzigingsvoorstel niet overgenomen. Het WSCSOCE hanteert hierdoor wel de term OCE-werkgebied, maar bevat geen definitie. In deze interpretatie
wordt daarom 1:1 aangesloten bij de eerder door het CCvD-OCE vastgestelde definitie.

Achtergrondinformatie: tekst wijzigingsvoorstel en tekst in WSCS-OCE
In het WSCS-OCE zoals deze gold tot 5 juli 2016 (tekst uit Staatscourant 2012 nr. 4230, d.d. 16 maart
2012) stond de volgende tekst.
6.6.1. Personele deskundigheid opsporing
In paragraaf 6.2.1 en bijlage 2 zijn eisen betreffende de personele deskundigheid opgenomen. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCE-deskundige, OCEdeskundige en Senior OCE-deskundige, waarvoor in bijlage 2 eindtermen zijn gesteld. Tevens zijn
eindtermen vastgesteld voor Basiskennis OCE (overige functionarissen in het OCE werkgebied).
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in dit hoofdstuk, dienen de volgende regels in
acht te worden genomen:
1. (……………….)
2. De organisatie ziet er op toe dat personen die aanwezig zijn binnen het OCE werkgebied beschikken over
een certificaat Basiskennis OCE, dan wel het OCE werkgebied uitsluitend onder begeleiding van ten
minste een Assistent OCE-deskundige betreden.
3. (……………..)

In het Wijzigingsvoorstel WSCS-OCE (2014-2015), zoals vastgesteld door het CCvD-OCE en door
SCVE aan het Ministerie van SZW is aangeboden, is een integrale wijziging voor de tekst in paragraaf
6.6.1 voorgesteld. De reden daarvan was tekstueel / redactioneel, namelijk een herschikking van de
eisen rond deskundigheid en examinering in paragraaf 6.2.1 en 6.6.1 en bijlage 2. Omwille van een
logische samenhang van de teksten zijn deze in dat voorstel vooral geconcentreerd in Bijlage 2.
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In het Wijzigingsvoorstel is de tekst - zoals tot 5 juli 2016 stond in de tweede alinea onder punt 2 van
deze paragraaf inzake Basiskennis OCE - als zodanig weggevallen. In plaats daarvan stond in (de
aanhef) van bijlage 2 de volgende tekst:
In dit certificatieschema zijn deskundigheidsniveaus opgenomen inzake personen die
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van CE uitvoeren. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCE-deskundige, OCE-deskundige en
Senior OCE-deskundige. Overige personen die werkzaam zijn binnen het OCE werkgebied dienen te
voldoen aan de eindtermen voor Basiskennis OCE.
(…………………….)
Door middel van examinering dient te worden aangetoond dat een persoon voldoet aan de
toepasselijke eindtermen. De examinering (bedrijfsintern of via examenorganisatie; zie paragraaf
6.2.1) dient te voldoen aan de navolgende voorwaarden.
(…………………….)

Deze wijzigingsvoorstellen zijn niet in de nieuwe tekst van het WSCS-OCE overgenomen. Verder
wordt geconcludeerd dat in het Wijzigingsvoorstel de bepaling is weggevallen dat personen die niet
beschikken over een certificaat Basiskennis OCE het werkgebied onder begeleiding van ten minste
een Assistent OCE-deskundige mogen betreden.
Daardoor is betreffende het vereiste van Basiskennis OCE onduidelijkheid ontstaan, terwijl er ter zake
het vereiste van Basiskennis OCE door het CCvD-OCE geen wijziging is beoogd.
Er staat thans in de aanhef van paragraaf 6.6.1 van het vigerende WSCS-OCE de volgende tekst.
In paragraaf 6.2.1 en bijlage 2 zijn eisen betreffende de personele deskundigheid opgenomen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige, waarvoor in bijlage 2 eindtermen zijn
gesteld. Tevens zijn eindtermen vastgesteld voor Basiskennis OCE (overige functionarissen in het
OCE werkgebied).

Thans staat in bijlage 2 van het WSCS-OCE de volgende tekst.
In dit certificatieschema zijn deskundigheidsniveaus opgenomen inzake personen die
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van conventionele explosieven uitvoeren.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige. Personen die werkzaam zijn binnen het
OCE werkgebied dienen te voldoen aan de eindtermen voor Basiskennis OCE.
De eindtermen voor deze deskundigheidsniveaus zijn opgenomen in deze bijlage. De wijze waarop
het voldoen aan de toepasselijke eindtermen moet worden aangetoond staat beschreven in
paragraaf 6.2.1 van dit certificatieschema.
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