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Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van de Stichting Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen (VOMES),
voorheen Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE) en dan met name betreffende
haar beheerstaken ter zake het Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven (CS-OOO). Daarnaast is VOMES op verzoek van en in samenwerking
met het ministerie van SZW bezig met de opzet van een registratiestructuur voor personen die arbeid
verrichten met explosieve stoffen. Hierop heeft dit jaarverslag geen betrekking. Een kort financieel
verslag maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. In dit verslagjaar is de Stichting VOMES gevormd als
rechtsopvolger van SCVE.

Algemeen
De Stichting VOMES beheert, ingevolge een Convenant met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, certificatieschema’s in de genoemde sectoren. Op dit moment betreft dat uitsluitend
het Certificatieschema Opsporing Ongesprongen Oorlogsresten (hierna CS-OOO). Het CS-OOO is
een wettelijk verplicht certificatieschema dat thans deel uitmaakt van Bijlage XII behorende bij artikel
4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling.
De Stichting VOMES is de door de Minister van SZW aangewezen beheersstichting voor de
werkvelden Opsporen Conventionele Explosieven en Springmeesters. Evenals in de voorgaande
jaren beheerde VOMES in 2019 slechts één certificatieschema, namelijk het CS-OOO.
Binnen de Stichting is er organisatorisch en administratief / financieel sprake van scheiding tussen de
werkvelden. Dat wil zeggen, dat elke werkveld zelf voor inkomsten zorgt waarvan de sectorale
uitgaven betaald kunnen worden.
In dat kader is van belang dat de voormalige SCVE van het Ministerie SZW in 2016 het verzoek heeft
gekregen om voor de beroepsgroepen die omgaan met explosieve stoffen een Registratiestelsel tot
stand te brengen. Om dat te realiseren heeft SZW aan SCVE een subsidie toegekend. SCVE en dus
ook haar rechtsopvolger de Stichting VOMES heeft speciaal voor dat project een afzonderlijke
bankrekening, waarmee ook duidelijke administratieve scheiding tussen het beheer van het CS-OOO
en het Registratieproject gemaakt is. De kosten van bestuursvergaderingen worden dus toegerekend
aan het doel waarover vergaderd moet worden.

Het beheer van CS-OOO
Het belangrijkste orgaan bij het beheer van het CS-OOO is het Centraal College van Deskundigen OO.
Dit College beheert het certificatieschema en heeft in 2019 twee keer vergaderd. In het CCvD-OO
hebben de vertegenwoordigers van de bij het opsporen van OO relevante stakeholders zitting.
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Het College wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die daarvoor een vergoeding
ontvangt. Voor de secretariaatsvoering is een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld, dat voor
het secretariaatswerk een vooraf afgesproken vergoeding ontvangt. De secretariaatsvoering omvat:
- voorbereiden, uitvoeren en notuleren van vergaderingen van het CCvD-OO;
- voorbereiden, uitvoeren en notuleren van afstemmingsoverleg met de CI;
-

uitvoeren van besluiten en acties van CCvD-OO;
beantwoorden van vragen van CI’s, certificaathouders en anderen;
schemabeheer en beheer van een interpretatiedocument;
bijhouden van website en certificaatregister.

Naast het reguliere schemabeheer (zie hierboven) worden er in opdracht van het CCvD-OO
projecten uitgevoerd. In voorkomende gevallen wordt daarvoor een werkgroep ingesteld. Naar
aanleiding van de Stelselwijziging Certificatie door SZW is SCVE sinds 2015 met een aantal
activiteiten van start gegaan om te zorgen dat veilig en gezond werken ook in ons werkgebied
geborgd is en blijft. Eén van de activiteiten in dat verband betreft de ombouw van het WSCS-OCE tot
een accrediteerbaar certificatieschema. De Raad voor Accreditatie heeft in het verslagjaar een
Ontwerp versie daarvan akkoord bevonden. In 2020 wordt dit langlopende proces afgerond. In 2019
is hiernaast verder gewerkt aan de ontwikkeling van een privaat Certificatieschema Vooronderzoek
en Risicoanalyse. In dit nieuwe Certificatieschema worden de eisen voor Vooronderzoek
opgenomen, die thans (2019) nog in het CS-OOO staan (hieronder aangeduid als splitsing van het
certificatieschema). Het CCvD-OO draagt er zorg voor dat de ontwikkeling van dit private
certificatieschema samenloopt met het wettelijke te accrediteren certificatieschema voor opsporen
van ontplofbare oorlogsresten.
SCVE/VOMES wordt bestuurd door een bestuur van vier personen, dat enkele malen per jaar
vergadert. Een lid van het bestuur woont als toehoorder de vergaderingen van het CCvD bij. Een
ander bestuurslid is doorgaans aanwezig bij het overleg van het CCvD-OO bij het Ministerie van
SZW. Bestuursleden krijgen een vaste vergoeding per bijeenkomst. De onafhankelijk voorzitter van
het CCvD-OO woont de vergaderingen van het bestuur bij om over de inhoudelijke ontwikkelingen
inzake het OO-certificaat en het certificatieschema te berichten.
De inkomsten van SCVE/VOMES bestaan, voor zover het betreft het beheer van het CS-OO, uit
bijdragen van de Certificaathouders OO. Deze worden jaarlijks vastgesteld op basis van de begroting
van SCVE/VOMES. De bijdragen worden geïnd door Tüv. De grondslag voor deze afdracht ligt in het
Convenant tussen het Ministerie van SZW en SCVE/VOMES (artikel 7 en 5). Dit is vertaald naar de
Overeenkomst tussen SCVE/VOMES en Tüv (artikel 5), waarin staat dat Tüv de inning van de
afdrachten bij certificaathouders doet. De wettelijke grondslag voor verplichte certificatie op grond van
het Arbobesluit is artikel 20 van de Arbowet en de uitwerking daarvan in Afdeling 1A van het
Arbobesluit.
In 2019 bedroeg de reguliere bijdrage per certificaat € 1.166 met daarnaast een aanvullende bijdrage
in verband met extra werkzaamheden voor de splitsing van het certificatieschema van € 348 per
certificaat. In totaal werd daarvoor € 54.504 aan certificaatbijdragen geïnd.
Stichting VOMES is lid van de Vereniging van Schemabeheerders. Op grond hiervan dient te worden
voldaan aan de NTA 8813 inzake de eisen van kwalitatief goed schemabeheer.
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De externe beoordeling van VOMES vindt derhalve in 2020 plaats. Voorafgaand hieraan is de
interne beoordeling door het secretariaat uitgevoerd. De verbetermaatregelen die hieruit voortkomen
zijn geaccordeerd door CCvD en het bestuur en zullen meegenomen worden in voornoemde externe
beoordeling.

Verslag ontwikkelingen certificaathouders
Per 31 december 2018 waren er 26 certificaathouders WSCS-OCE (met in totaal 40 deelgebied A en
deelgebied B certificaten) en 6 volgens het WSCS-OCE erkende examenstructuren. Er zijn door de
certificatie-instelling 28 kantooraudits uitgevoerd en 39 onaangekondigde projectbeoordelingen.
Verder rapporteert de CKI op verzoek van het CCvD-OCE van alle certificaathouders geaggregeerd
het aantal afwijkingen en de aard daarvan. Dit biedt SCVE de mogelijkheid om trends waar te nemen
en te analyseren opdat verdere verbeteringen gepleegd kunnen worden daar waar noodzakelijk.

Beknopt financieel verslag 2019
De jaarrekening van SCVE/VOMES 2019 is opgemaakt door Monteba Accountants en door het
bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Aangezien in 2017, 2018 en 2019 het gesubsidieerde SZWproject Registratieproject ‘Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (VOMES)’ in de activiteiten van
SCVE/VOMES is opgenomen, is de huidige Jaarrekening niet zonder meer te vergelijken met die
van de voorgaande jaren. Onderstaand staat de staat van baten en lasten weergegeven.
Baten
CE-OO Certificaten
Subsidie t.b.v. project Registratie

€ 54.504
€ 90.967

Totaal baten

€ 145.471

Lasten
Exploitatiekosten
w.v. Kosten Subsidieproject Registratie
w.v. Bestuurskosten, 2019 3 vergaderingen

€ 99.613
€ 90.967
€ 8.646

Reis- en verblijfkosten

€

57

Reguliere secretariaatskosten
Extern secretariaat en financiële administratie
Centraal College van Deskundigen OO
Kantoorbenodigdheden
ICT en overige kantoorkosten
Algemene kosten: accountant en bank
Lidmaatschap Vereniging van Schemabeheerders

€ 22.450
€ 6.222
€ 3.230
€
223
€ 1.094
€ 1.397
€

600

Lasten totaal

€ 134.886

Resultaat

€ 10.585

Resultaat voorlopig te bestemmen t.b.v. onvoorziene kosten omvorming SCVE naar VOMES.
Pagina 3 van 3
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
telefoon 0345-471393

www.scve.nl
telefax 0345-471381

Postbus 159
4190 CD Geldermalsen
www.scve.nl

Pagina 4 van 3
Postbus 159, 4190 CD Geldermalsen
telefoon 0345-471393

www.scve.nl
telefax 0345-471381

