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Beoordeling buitenlandse kwalificaties ten behoeve van registratie in het 

Register veilig werken met explosieve stoffen 
 

Inleiding 

 

In hoofdstuk 8 van het Registratieschema voor het Register veilig werken met explosieve stoffen (hierna 

Registratieschema) is het volgende bepaald: 

 

De procedure voor de beoordeling van buitenlandse beroepskwalificaties is van toepassing op de beoordeling van 

beroepskwalificaties van personen afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die partij zijn bij 

de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte en Zwitserland ten behoeve van de registratie in het Register 

VWMES. De Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties is onverkort van toepassing. Daarnaast gelden artikel 

1.5h van het Arbobesluit en paragraaf 1.3 van de Arboregeling.  

 

Dit document beschrijft de procedure daarvoor, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting VOMES. 

Deze procedure is van toepassing op verzoeken voor registratie volgens één van de in de bijlagen bij het 

Registratieschema opgenomen competentieniveaus. De procedure is zowel van toepassing op personen die 

incidenteel een project in Nederland uitvoeren, alsmede op personen die zich permanent in Nederland 

vestigen. 

 

Op basis van artikel 6 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties verleent Stichting VOMES registratie 

indien de migrerende beroepsbeoefenaar in het bezit is van een door het bevoegd gezag in een andere 

betrokken staat dan Nederland afgegeven bekwaamheidsattest dat blijk geeft van een 

beroepskwalificatieniveau, bedoeld in artikel 9 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.  

 

Op basis van artikel 11 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties geldt dat indien de 

eisen/opleidingen/kwalificaties in het buitenland wezenlijk verschillen (en niet kunnen worden gecompenseerd 

door ervaring) of niet beoordeeld kunnen worden, de gelijkwaardigheid wordt vastgesteld met een proeve van 

bekwaamheid (af te nemen door de exameninstelling) of een aanpassingsstage op te leggen om zich het 

ontbrekende deel eigen te maken. 

 

Werkwijze 

 

Een persoon (hierna aanvrager) die beschikt over een buitenlandse kwalificatie die aansluit op één van de 

competentieprofielen in het Registratieschema kan een verzoek om registratie indienen bij VOMES. 

 

Bij een registratieverzoek verstrekt de aanvrager: 

a) voornaam of -namen en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats, contactgegevens;  

b) de Verklaring omtrent Gedrag die op het moment van indiening van het verzoek tot registratie niet ouder is 

dan zes maanden en die betrekking heeft op de screeningsprofielen 11, 12, 13 en 38, tenzij het verzoek 

betrekking heeft op het competentieniveau Basiskennis opsporing ontplofbare oorlogsresten1;  

 
1  Voor personen die niet geregistreerd zijn in de BRP, zie https://www.justis.nl/producten/vog/veelgestelde-
 vragen/hoe-kan-ik-een-vog-aanvragen-als-ik-niet-ben-ingeschreven-in-de-brp.aspx 
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c) een opgave voor welk van de 10 competentieniveaus in het registratieschema de aanvrager wil worden 

geregistreerd; 

d) een gewaarmerkte kopie van de opleidingstitel of bekwaamheidsattest waarop de aanvrager zich beroept 

van een in de Europese Ruimte en Zwitserland gevestigde -instelling afgelegde examen als bedoeld in 

artikel 1.5l, eerste lid, onderdeel d, van het Arbobesluit; 

e) in voorkomend geval een bewijs van beroepservaring, waarbij in ieder geval inzicht wordt verschaft in de 

duur van deze beroepservaring en de onderdelen en inhoud waaruit de beroepswerkzaamheden hebben 

bestaan; 

f) per toetsterm van het betreffende competentieniveau in het Registratieschema een verwijzing naar de 

betreffende eis waarop de aanvrager is getoetst door de in de Europese Ruimte en Zwitserland 

gevestigde examen-instelling;  

 

Indien naar aanleiding van punt f) een ‘gap’ wordt geconstateerd, dan kan door het bestuur van de Stichting 

VOMES een compenserende maatregel worden geëist. Dat zou bijvoorbeeld kennis van Nederlandse 

wetgeving kunnen zijn. 

 

Indien het verzoek en de in de onderdelen d t/m f bedoelde documenten in een andere dan de Nederlandse 

taal zijn gesteld, wordt op eerste verzoek van Stichting VOMES door de aanvrager een vertaling in het 

Nederlands overlegd die is opgesteld door een beëdigd vertaler. Indien Stichting VOMES daarmee instemt, 

kan een vertaling van de documenten in een andere taal dan het Nederlands worden overlegd. 

 

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek om registratie op basis van buitenlandse 

competenties zijn gelijk aan het bedrag dat betaald moet worden voor de examinering van de betreffende 

competentie (theorie en praktijk) aan de door Stichting VOMES aangewezen Examen Instelling (zie 

www.vomes-examinering.nl/site/media/upload/files/exa-vomes-013-examenvoorwaarden-en-tarieven-20-

01.pdf). Deze kosten, die tevens de kosten voor initiële registratie behelzen, worden door Stichting VOMES 

aan de aanvrager in rekening gebracht. Dit bedrag moet voldaan zijn voordat de aanvraag in behandeling 

wordt genomen. Bij een afwijzend besluit vindt geen restitutie plaats. Bij aanvang van het tweede en derde 

registratiejaar wordt een registratievergoeding in rekening gebracht volgens de daarvoor geleden 

vergoedingsregeling van Stichting VOMES. 

 

Beoordeling 

De secretaris van de Registratiekamer van de Stichting VOMES beoordeelt de aanvraag op compleetheid. 

Binnen 8 weken wordt met een ontvangstbevestiging aan de aanvrager meegedeeld dat de afhandeltermijn 3 

maanden bedraagt. Indien de aanvraag niet compleet is, wordt de afhandeltermijn opgeschort. Registratie kan 

uitsluitend worden verleend als een buitenlands bekwaamheidsattest door Stichting VOMES is erkend. In 

Bijlage 1 is een opsomming gegeven van de bekwaamheidsattesten die worden erkend door Stichting 

VOMES. In de procedure wordt onderscheid gemaakt in de situaties hieronder genoemd onder 1 en 2.  

 

1. Verzoeken met bekwaamheidsattesten die wel zijn vermeld in bijlage 1 

Verzoeken op basis van bekwaamheidsattesten die zijn vermeld in bijlage 1 worden door de secretaris van de 

Registratiekamer van de Stichting VOMES beoordeeld. Daarbij wordt ook beoordeeld of juiste bewijzen van 

de benodigde aanvullende proeven van bekwaamheid zijn meegeleverd. Vervolgens neemt hij een 

registratiebesluit. 
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2. Verzoeken met bekwaamheidsattesten die niet zijn vermeld in bijlage 1 

Als een bepaald bekwaamheidsattesten niet in Bijlage 1 is vermeld dan wordt een registratieverzoek tevens 

beschouwd als een verzoek om dit attest toe te voegen aan Bijlage 1. Dit verzoek wordt beoordeeld door het 

bestuur van Stichting VOMES. In dat geval wordt de behandeltermijn met 8 weken verlengd. Over de 

vergelijkbaarheid van de buitenlandse kwalificatie vraagt het bestuur advies aan deskundigen via de 

Expertraad.  

 

Kennis van Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid ter zake het toepasselijke 

competentieprofiel moet altijd aanvullend worden getoetst door middel van een specifieke toetsing, af te 

leggen bij Stichting Examinering VOMES. Het bestuur besluit vervolgens over de vergelijkbaarheid en de 

eventuele noodzakelijkheid van een af te leggen proeve van bekwaamheid of een aanpassingsstage. Het 

resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd in bijlage 1. Vervolgens wordt de beoordeling vervolgd zoals 

beschreven onder 1. 

 
Registratie 

De secretaris van de Registratiekamer neemt binnen 3 maanden (dan wel 3 maanden plus 8 weken) nadat de 

aanvraag compleet is een besluit op de aanvraag. Na een positief registratiebesluit wordt de aanvrager 

ingeschreven in het Register VWMES voor de periode van resterende geldigheid (met een maximum van 36 

maanden) van het betreffende bekwaamheidsattest van de in de Europese Ruimte en Zwitserland gevestigde 

examen-instelling. Indien op het competentiebewijs geen einddatum van geldigheid is opgenomen, dan geldt 

de registratie tot 36 maanden na het registratiebesluit.  

 

Bezwaar 

Een belanghebbende kan tegen het besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, t.a.v. Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Postbus 90801, 

2509 LV Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn 

vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend. Het bezwaarschrift 

wordt ondertekend door de indiener en bevat: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en 

datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit, de gronden van het bezwaar. 
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Bijlage 1: Bekwaamheidsattesten afgegeven door het bevoegd gezag van een andere betrokken staat 

dan Nederland die blijk geven van een beroepskwalificatieniveau, bedoeld in artikel 9 Arboregeling. 

 

Kwalificatie 

VOMES 

Relevante 

wetgeving 

Bekwaamheidsattest Aanvullend benodigde 

proeve van 

bekwaamheid of 

aanpassingsstage 

BS *)   

AS *)   

DS *)   

SD *)   

BV *)   

SP1 *)   

SP2 *)   

SPIR *)   

SPOW *)   

*)  Er zijn momenteel nog geen verzoeken ontvangen voor opname van opleidingstitels van andere 

 betrokken staten.- 

 

 

 


