
www.VOMES.nl  
 

 Kenmerk: VOMES-004, versie 2022-1  Goedgekeurd door bestuur d.d. 30-07-2022  Pagina 1 van 6 

Titel: Interpretatiedocument CS-OOO Vastgesteld door CCvD-OO d.d. 15-07-2022 

 

 
Interpretatiedocument CS-OOO 
 
Het CCvD-OO heeft volgens paragraaf 6.8 van het CS-OOO mede tot taak om zorg te dragen voor eenduidige interpretatie van de eisen in het WSCS-OCE. Gelet daarop 
kan het CCvD-OO gevraagd en ongevraagd een interpretatie vaststellen. Hierop is artikel 7 van het Reglement van het CCvD-OO van toepassing (VOMES-002).  
 
Herziening van dit Interpretatiedocument CS-OOO is nodig gebleken vanwege het vervallen van het WSCS-OCE ten gunste van het CS-OOO per januari 2021. Hiermee is 
een aantal interpretaties niet meer relevant gebleken. Nieuwe recente interpretaties zijn ingevoegd in deze versie en van toepassing. De voorliggende versie van het 
interpretatiedocument vervangt de versie met kenmerk SCVE-004, versie 2020-1, d.d. 18 oktober 2020. 
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Kenmerk  Interpretatieverzoek Interpretatie Datum 
vaststelling 

Status  

VOMES-004-
01 Nieuw 

In het CS-OOO is in paragraaf 5.2.4. de 
volgende eis opgenomen: 
“In het kader van de verlenging van het 
managementsysteemcertificaat dient uiterlijk 3 
maanden voor het einde van de 
certificatieperiode een complete beoordeling 
van de eisen uit het certificatieschema 
uitgevoerd te worden. Verlenging van het 
managementsysteemcertificaat vindt plaats 
voor een periode van maximaal 3 jaar.” 
 
In de praktijk is discussie ontstaan over het wel 
of niet betrekken van onaangekondigde project-
beoordelingen bij deze herbeoordeling. Elders 
in het schema wordt bij reguliere audits wel de 
onaangekondigde beoordeling betrokken, 
echter niet expliciet in paragraaf 5.2.4. 
Aangezien alle eisen in het schema betrokken 
dienen te worden bij hercertificatie, is het 
gewenst dat de onaangekondigde beoordeling 
ook voor herbeoordelingen bedoeld is. 
Hiernaast ontbreekt een verwijzing naar de 
correcte tabel in het schema voor wat betreft de 
onaangekondigde audits bij hercertificatie. Dit 
moet concreet zijn tabel 5.2.5.2. 

Interpretatievoorstel CCvD-OO voor 
bovengenoemde eis uit paragraaf 5.2.4: 

 
Bij een complete beoordeling van de eisen uit het 
schema wordt eveneens bedoeld de 
onaangekondigde projectaudits evenals in de 
andere certificatiejaren de situatie is. De 
tijdsbesteding is bij een dergelijke hercertificatie 
cf. tabel 5.2.5.2. 

Schriftelijk door  
CCvD-OO op 15 
juli 2022 

Definitief 
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VOMES-004-
02 Nieuw 

In het CS-OOO is in paragraaf 3.1.1 lid 4 onder 
b. de volgende eis opgenomen: 
“het lokaliseren, laagsgewijze detecteren, 
identificeren en/of tijdelijk veiligstellen van de 
situa-tie van ontplofbare oorlogsresten vinden 
plaats door ten minste een Deskundige 
Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten, die tevens bevoegd 
is tot het verrichten van duikarbeid. Hij wordt 
bijgestaan door een reserveduiker eveneens 
ten minste een Deskundige Opsporen 
Ontplofbare 
Oorlogsresten is. De duiker(s) word(t)en direct 
boven de waterspiegel bijgestaan door een 
Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten, die verbaal in verbinding staat 
met 
de Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten die de duikarbeid verricht(en).” 
 
De kwestie is dat ingeval van een incident / 
calamiteit er een situatie kan ontstaan dat er 
nie-mand meer aan de kant staat met een 
deskundige achtergrond (een OOO 
deskundige) zodra de duiker en reserveduiker 
onder de waterspiegel zijn. In de praktijk is wel 

Interpretatievoorstel op paragraaf 3.1.1. lid 4 
onder b: 

 
Een derde aanwezige persoon – naast de duiker 
en reserveduiker – dient tenminste Basiskennis 
OO als deskundigheid te hebben. Indien er 
niemand aan de kant staat nadat de reserveduiker 
onder de waterspiegel is, stopt het 
opsporingsproces. 

Schriftelijk door  
CCvD-OO op 15 
juli 2022 

Definitief 
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behoefte aan deze duidelijkheid opdat er altijd 
een derde deskundige persoon aan de kant 
moet zijn zodra de duiker en reserveduiker 
onder water zijn. Deze derde persoon aan de 
kant dient dan tenminste Basiskennis OOO te 
hebben. Tenzij er twee personen onder de 
waterspiegel zijn en er niemand meer aan de 
kant staat, dan zou het  opsporingsproces 
moeten stoppen. Dit is niet duidelijk in het 
schema. 

VOMES-004-
03 Nieuw 

In het CS-OOO is aan het eind van paragraaf 
4.1 de volgende eis opgenomen: 
“Het projectplan wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever. Het akkoord 
van de opdrachtgever wordt aangetekend in het 
projectdossier”. 
 
Als definitie van de opdrachtgever is in het CS-
OOO opgenomen: 
“- degene voor wiens rekening een project als 
bedoeld in dit certificatieschema wordt uitge-
voerd, dan wel; 
- op wiens initiatief het project wordt uitgevoerd, 
dan wel; 
- beiden tezamen.” 
 

Interpretatievoorstel CCvD-OO voor 
bovengenoemde eis uit paragraaf 4.1: 

 
Indien de hoofdaannemer/contractant voor de 
opsporingsactiviteiten niet dezelfde partij is als 
degene op wiens initiatief het project wordt 
uitgevoerd, dient het projectplan zowel aan de 
directe opdrachtgever 
(hoofdaannemer/contractant), alsmede aan de 
initiatiefnemer ter goedkeuring te worden 
voorgelegd. Het akkoord van beiden wordt in het 
projectdossier aangetekend. 

Schriftelijk door  
CCvD-OO op 15 
juli 2022 

Definitief 
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In de praktijk is niet altijd duidelijk wie nu feitelijk 
de opdrachtgever is waaraan het projectplan ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd.  
 
 
 
 

VOMES-004-
04 Nieuw 

In paragraaf 3.2.1 van het CS-OOO is het 
volgende opgenomen: 
“Indien bovenstaande eisen niet binnen de 
specificaties van de fabrikant vallen, zal 
aanpassing van de arbeidsmiddelen en PBM 
nodig zijn. Daardoor wordt de certificaathouder 
fabrikant in de zin van de machinerichtlijn 
(2006/42/EG) en wordt hij daardoor 
verantwoordelijk voor het in overeenstemming 
te brengen van de arbeidsmiddelen met de 
daaraan gestelde eisen in het Warenwetbesluit 
machines.” 
 
In de praktijk kunnen machines - die worden 
ingezet voor opsporingswerkzaamheden -  
extra beveiligd worden. Niet duidelijk is 
wanneer er wel of geen sprake is van 
substantiële wijziging van de machine in het 
kader van de CE-markering. 

Het interpretatievoorstel van CCvD-OO op deze 
passage in paragraaf 3.2.1 is: 

 
Indien de arbeidsmiddelen worden ingezet voor 
het doel waarvoor deze zijn ontworpen en 
geschikt zijn bevonden voor toetreding tot de 
Europese markt en eventuele later aangebrachte 
aanpassingen ten behoeve van de veiligheid bij 
het gebruik voor opsporingsactiviteiten niet leiden 
tot substantiële wijzigingen op worden 
aangebracht in het kader van het warenwetbesluit 
machines, voldoet het gebruik van deze 
aangepaste arbeidsmiddelen aan daarop van 
toepassing zijnde wettelijke eisen. 

 
 
 
 
 

Schriftelijk door  
CCvD-OO op 15 
juli 2022 

Definitief 
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De certificaathouder dient in haar procedure op te 
nemen dat zodra zich een veiligheidsaanpassing 
aan een machine voordoet, hij aangeeft dat dit in 
overeenstemming is met voornoemde interpretatie 
van paragraaf 3.2.1 ter zake. 
 

 
 
 


