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Aan de houders van een door SZW afgegeven certificaat of getuigschrift, 

U heeft van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een 
certificaat springmeester 1, een certificaat springmeester 2, een certificaat 
industrieel reiniger of een getuigschrift schietmeester ontvangen. 

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de bestaande verplichtingen 
voor een certificaat of getuigschrift te vervangen door een verplichting om 
ingeschreven te zijn in het Register veilig werken met explosieve stoffen (zie 
hierover de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 13 december 
2019, Staatsblad 471). 

Deze nieuwe verplichting zal op 1 oktober 2020 in werking treden, nadat enkele 
maanden daarvoor via een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling de 
registratie-eisen zijn vastgesteld. De afgifte van persoonsregistraties is een 
bevoegdheid van de minister van SZW, maar deze zal die laten uitvoeren door de 
Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (VOMES). De minister zal VOMES 
hiervoor een mandaat geven. VOMES zal dan het Register veilig werken met 
explosieve stoffen beheren. 

Op de website van VOMES (www.vomes.nl) vindt u nadere informatie over de 
invoering van de registratieplicht. 

Certificaten en getuigschriften met een resterende geldigheidsduur op 
1 oktober 2020 kunnen worden omzet in een registratie voor diezelfde 
resterende duur. 

Om de overgang naar de nieuwe registratieverplichting voor u zo eenvoudig 
mogelijk te maken zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden: 

1. De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig getuigschrift 
schietmeester kan op zijn verzoek voor de resterende geldigheidsduur van 
dat getuigschrift worden ingeschreven in het Register veilig werken met 
explosieve stoffen als Schietmeester. 

2. De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig certificaat 
springmeester industriële reiniging, dat is afgegeven op basis van het 
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3. 

4. 

5. 

voldoen aan de eisen voor springmeester 1, kan op zijn verzoek voor de 
resterende geldigheidsduur van dat certificaat worden ingeschreven in het 
Register veilig werken met explosieve stoffen als Springmeester 1 en tevens 
als Springmeester industriële reiniging. 
De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig certificaat 
springmeester 1 kan op zijn verzoek voor de resterende geldigheidsduur van 
dat certificaat worden ingeschreven in het Register veilig werken met 
explosieve stoffen als Springmeester 1 en tevens als Springmeester 
industriële reiniging. 
De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig certificaat 
springmeester 2 kan op zijn verzoek voor de resterende geldigheidsduur van 
dat certificaat worden ingeschreven in het Register veilig werken met 
explosieve stoffen als Springmeester 2. 
De persoon die op 1 oktober 2020 beschikt over een geldig certificaat 
springmeester 2 onder water kan op zijn verzoek voor de resterende 
geldigheidsduur van dat certificaat worden ingeschreven in het Register 
veilig werken met explosieve stoffen als Springmeester onder water 
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Informatievoorziening door de VOMES 
In het kader van de nieuwe registratieverplichting biedt VOMES de mogelijkheid 
om nu al aan te geven dat u vanaf 1 oktober een registratie wilt hebben. Dat kan 
via www.vomes.nl/reqistratie/ik-wil-mi1-reqistreren/. 

VOMES kan uw registratieverzoek pas afhandelen zodra zij daarvoor een mandaat 
voor het beheer van het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen van de 
minister van SZW heeft gekregen. Dit mandaat zal op 1 oktober 2020 in werking 
treden. 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. 

Het is overigens niet uit te sluiten dat de datum waarop de nieuwe 
registratieverplichting in werking treedt uiteindelijk later dan 1 oktober 2020 zal 
zijn. VOMES zal u daarover geïnformeerd houden als u uw registratieverzoek bij 
VOMES hebt ingediend. 

Uw dossier dat ik namens de minister van SZW beheer, zal na de wettelijk 
bepaalde bewaartermijn van 5 jaar worden vernietigd. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kun 
u contact opnemen met de VOMES via het contactformulier 
(www.vomes.nl/contact/). 

Hoogachtend, 

mw. drs. H. Boussen 
directeur Gezond & Veilig Werken 
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