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Betreft: invoering registratieplicht ontplofbare oorlogsresten (OO)
Geachte heer / mevrouw,
In het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de aanstaande invoering van de
registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid
verrichten met explosieve stoffen (zie hierover de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van
13 december 2019, Staatsblad 471).
In januari jl. is onze nieuwe website www.vomes.nl gelanceerd. Er stond een informatiebijeenkomst
gepland voor 19 maart jl., maar die is vanwege de coronacrisis helaas niet doorgegaan. In deze brief
informeren wij u over de stand van zaken. Voor wat betreft de communicatie met betrekking tot de
VOMES werkvelden springmeesters en schietmeesters loopt parallel berichtgeving vanuit het
ministerie van SZW.

Stand van zaken
De achterliggende tijd is er in samenwerking tussen het Ministerie van SZW en Stichting VOMES
verder gewerkt aan de invoering van de registratieplicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
het Registratieschema voor het Register Veilig Werken met Explosieven Stoffen (hierna
Registratieschema). Het eindconcept van het Registratieschema staat op www.vomes.nl/documenten.
De definitieve versie zal spoedig worden gepubliceerd in de Staatscourant. Wij hebben er bij het
Ministerie van SZW op aangedrongen dat vaststelling en officiële publicatie snel zullen plaatsvinden.
De verwachting is dat de verplichting tot registratie op 1 oktober a.s. in werking zal treden. De afgifte
van persoonsregistraties is een bevoegdheid van de minister van SZW, maar deze zal die laten
uitvoeren door de Stichting VOMES. De Minister van SZW zal daarvoor mandaat verlenen aan de
Stichting VOMES. VOMES zal het Register veilig werken met explosieve stoffen beheren.

Invoering en overgangsregeling
Om de overgang naar de nieuwe registratieverplichting voor Deskundigen Ontplofbare Oorlogsresten
zo eenvoudig mogelijk te maken, blijven persoonscertificaten die zijn afgegeven volgens het WSCSOCE geldig gedurende de resterende geldigheidsduur.

In de Arboregeling wordt daarvoor de volgende overgangsregeling opgenomen (tekst onder
voorbehoud van eindredactie door het ministerie).
De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig certificaat basiskennis OCE, assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige of senior OCE-deskundige dat is verkregen op basis van paragraaf 6.2.1 van
bijlage XII wordt op zijn verzoek voor de resterende geldigheidsduur van dat certificaat ingeschreven in het
Register veilig werken met explosieve stoffen op het competentieniveau Basiskennis opsporing ontplofbare
oorlogsresten, Assistent deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten, Deskundige opsporing ontplofbare
oorlogsresten respectievelijk Senior deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten waarbij hij geacht wordt
te voldoen aan op de hem betrekking hebbende eisen die zijn opgenomen in het registratieschema veilig
werken met explosieve stoffen, met dien verstande dat hij bij het verzoek om inschrijving een Verklaring
omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan zes maanden.

In het kader van de nieuwe registratieverplichting moeten personen die reeds beschikken over
een persoonscertificaat volgens het WSCS-OCE wel bij Stichting VOMES tijdig een verzoek
indienen voor een registratie.
Dat kan via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren/. Dit digitale loket is geopend per 15 juli
a.s., onder voorbehoud dat op dat moment de laatste formaliteiten tussen Stichting VOMES en het
ministerie van SZW zijn geregeld.
Bij het online invullen van uw registratieverzoek zal, naast een afschrift van het persoonscertificaat
WSCS-OCE (en vanaf 1 oktober a.s. een verklaring van de Examen-Instelling), worden gevraagd om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de screeningsprofielen 11, 12, 13 én 38 te overleggen. U
kunt uw registratieverzoek pas indienen zodra u over de VOG beschikt.
VOMES zal uw registratieverzoek in voorbereiding nemen en op 1 oktober uw registratie doorvoeren
als u aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. VOMES zal u ruim voor 1 oktober 2020 laten weten of
uw verzoek voldoet aan de wettelijke eisen.

Situatie na invoering, naar verwachting per 1 oktober a.s.
Zodra het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten in werking treedt vervalt de
mogelijkheid voor het examinering en afgeven van persoonscertificaten volgens het WSCS-OCE.
Naar verwachting zal dat ook per 1 oktober a.s. het geval zijn. Volgens het Registratieschema worden
examens vanaf dat moment afgenomen door een Examen-Instelling die daartoe is aangewezen door
de Stichting VOMES. Ter invulling daarvan is inmiddels de Stichting Examinering VOMES opgericht.
Hierover wordt u in een separaat schrijven bericht.

Afsluiting
Voor vragen kun u contact met ons opnemen via het contactformulier
(www.vomes.nl/contact/). Het bestuur overweegt 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
Nota bene:
stuurt u deze berichtgeving vooral door aan betrokkenen in het werkveld. Aan de examenstructuren
WSCS-OCE wordt verzocht om deze brief door te zenden aan de door haar geëxamineerde personen.

