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Geachte heer, mevrouw,
Graag brengen wij u op de hoogte van enkele ontwikkelingen die verband houden met het WSCSOCE en daarmee voor u als certificaathouder. Aangezien deze ontwikkelingen ook van belang zijn
voor de opdrachtgevers in het werkveld, richten we ons ook tot hen met dit schrijven.
Achtereenvolgens gaan we in op:
➔
stand van zaken betreffende het nieuwe Certificatieschema Vooronderzoek CE en
Risicoanalyse CE;
➔
ontwikkeling van het huidige wettelijke verplichte WSCS-OCE, betreffende de ombouw naar een
geaccrediteerd certificatieschema;
➔
andere ontwikkelingen in ons werkveld.

➔ Het nieuwe certificatieschema Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE
Stand van zaken
De ontwikkeling van een nieuw certificatieschema Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE – in gang
gezet in 2015 op verzoek van het CCvD-OCE – nadert de laatste fase. Vanwege de ontwikkelingen bij
het ministerie van SZW inzake de stelselwijziging (zie hieronder t.a.v. omzetting WSCS-OCE), heeft
het CCvD-OCE ervoor gekozen zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan bij de inwerkingtreding
van het nieuwe certificatieschema. De planning is inwerkingtreding in het eerste kwartaal van 2018.
SCVE heeft het ministerie van SZW verzocht om z.s.m. de eisen van Vooronderzoek CE in het
huidige WSCS-OCE buitenwerking te stellen, opdat er geen overlap ontstaat met het nieuwe vrijwillige
certificatieschema waar we het hier over hebben.
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In de consultatieronde zijn 99 zienswijzen / opmerkingen geplaatst. Hier heeft het CCvD-OCE
zorgvuldig naar gekeken. De resultaten van de consultatieperiode zijn verwerkt in een nieuwe versie
van het certificatieschema. Deze vindt u terug op www.scve.nl onder het tabje ‘Opsporen CE’. U treft
hier tevens aan een notitie met een overzicht van ingediende zienswijzen met de reactie en
besluitvorming per punt door het CCvD-OCE. Tevens is hierin aandacht besteed aan de meerwaarde
en de mogelijke kosten bij het gebruik van dit private certificaat door zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de evaluatie van de richtlijnen voor de afbakening van het
verdachte gebied, zoals nu opgenomen in Bijlage 3 van het WSCS-OCE. Hoe deze richtlijnen zullen
ingevoegd worden in het nieuwe certificatieschema is dus nog onderwerp van gesprek. Volgens
planning gaat dit in het eerste kwartaal van 2018 haar beslag krijgen.
Nogmaals danken wij alle betrokkenen voor hun inbreng en inzet om te komen tot het nieuwe
Certificatieschema Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE.
Inwerkingtreding nieuw certificatieschema Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE
Zoals hierboven genoemd is de planning om het nieuwe schema in het eerste kwartaal van 2018 in te
voeren en vrij te geven aan het werkveld. De exacte planning hangt mede af van de snelheid van het
ministerie van SZW het onderdeel Vooronderzoek ‘buitenwerking’ kan stellen aan het huidige WSCSOCE. Zoals al geduid heeft SCVE hierover vragen gesteld aan SZW.
Op een eerdere vraag aan opdrachtnemers in hoeverre men bereid is zich te laten certificeren voor
het nieuwe certificatieschema, is geantwoord dat men daartoe zeker bereid is en dat er een positieve
houding is ten opzichte van deze ontwikkeling. Dit betreft zowel organisaties die aangesloten zijn bij
de branchevereniging in het werkveld als ook andere organisaties zoals de adviesbureaus. In het
CCvD-OCE is uitgesproken dat er ook aan opdrachtgeverszijde draagvlak is voor deze ontwikkeling.
NB. De allerlaatste versie van het certificatieschema kunt u vinden via www.scve.nl

➔ De ombouw van het huidige wettelijke WSCS-OCE naar een geaccrediteerd
certificatieschema
Ons WSCS-OCE is geheel wettelijk verankerd in de Arbowet. In 2012 is door de wetgever gekozen
voor een certificatieplicht, die wordt uitgevoerd door een CKI (Certificerende Instelling, te weten voor
dit werkveld TUV Nederland) die op haar beurt is aangewezen door de Minister van SZW en in dat
kader wordt beoordeeld door SZW.
Op last van Europese regelgeving is het kortweg niet langer toegestaan dat een geaccrediteerde
instantie zoals TUV Nederland uitsluitend op basis van een ‘beoordeling’ een wettelijk verplichte
certificering zoals het WSCS mag uitvoeren. Als de overheid gebruik maakt van certificatie dient dit te
zijn op basis van accreditatie door de Raad voor Accreditatie.
Het ministerie van SZW heeft hiertoe een traject in gang gezet dat wordt aangeduid als de overgang
van beoordelen naar accrediteren. Hieronder vallen diverse wettelijke verplichte certificatieschema’s in
het Arboveld zoals het WSCS-OCE.
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De overgangsperiode duurt tot medio 2019. Dat lijkt ver weg, maar gezien de procedures bij SZW en
de RvA om tot een geaccrediteerde kwaliteitsborging te komen dient de tijd goed benut te worden.
Het vervolgtraject is dat het huidige wettelijke Schema (de WSCS-OCE versie van 5 juli 2016) dient te
worden omgezet in een accrediteerbaar certificatieschema. In samenspraak met het CCvD-OCE is
een nieuwe versie van het certificatieschema OCE ingediend bij de Raad voor Accreditatie (RvA)
medio juli jl. De Raad heeft geoordeeld dat het ingediende certificatieschema accrediteerbaar is onder
de voorwaarde dat een aantal tekortkomingen in de concept tekst zou worden aangepast. SCVE heeft
samen met de CKI TUV Nederland vastgesteld dat deze tekortkomingen goed te corrigeren zijn. De
aanpassingen worden momenteel aangebracht door SCVE.
Zodra de tekortkomingen zijn gecorrigeerd, kan de CKI de accreditatieaanvraag voor het
certificatieschema OCE indienen bij de RvA. Dit moet uiterlijk 1 juli 2018 gedaan worden. Essentieel is
dat het certificatieschema aan de accreditatienorm voldoet (ISO 17021 voor procescertificatie)
Het is de bedoeling dat de CKI - die op grond van de Arbowet verplichte certificaten afgeven - uiterlijk
1 juli 2019 zullen zijn geaccrediteerd. Een ministeriële aanwijzing van SZW zal dan vanaf 1 januari
2020 alleen gebaseerd zijn op een accreditatie door de RvA.
Momenteel vindt afstemming met SZW plaats over de borging van de deskundigheidseisen voor het
personeel. Gedacht wordt om de deskundigheidseisen onderdeel te laten uitmaken van het nieuwe
registratiestelsel voor deskundige personen ‘omgaan met explosieve stoffen’, zie ook hierna. Het
CCvD-OCE staat hier niet afwijzend tegenover maar wenst wel zekerheid over een vergelijkbaar
niveau van kwaliteitsborging van personele deskundigheid als momenteel de situatie is in WSCSOCE. Hierover zijn vragen gesteld aan het ministerie van SZW.

➔ Andere ontwikkelingen in ons werkveld
Registratiestelsel voor deskundige personen ‘omgaan met explosieve stoffen’
Sinds enige tijd is het ministerie van SZW belast met het inrichten van een nieuw wettelijk
registratiestelsel voor personen die omgaan met explosieve stoffen. Te denken valt aan
springmeesters (zoals voor springen van gebouwen), schietmeesters (olie- en gasindustrie), politie –
en defensiepersoneel. Recent is door het Ministerie van SZW aangegeven dat ook OCE-deskundigen
hierin ondergebracht gaan worden.
Het doel is het realiseren van een register van deskundige personen voor het omgaan met explosieve
stoffen. Uitsluitend geregistreerde personen mogen (professioneel) omgaan met explosieve stoffen
per een nader te bepalen datum. In het register wordt onderscheid gemaakt in specialismen. Nadere
eisen (Eind- en Toetstermen die zowel door de basis als voor specialisaties worden geformuleerd)
worden daartoe opgesteld. Zodra hierover meer bekend is brengen we u als betrokkene in het CE
werkveld, op de hoogte.
Offshore Opsporen CE
De achterliggende jaren is er een toename van OCE projecten offshore, bijvoorbeeld in het kader van
de realisatie van windmolenparken op zee. Het huidige WSCS-OCE is op onderdelen onvoldoende
toegesneden op deze specifieke situatie.
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Er zijn signalen dat de wens bestaat om voor dit type projecten aparte normen vast te leggen. Het
CCvD-OCE heeft deze geluiden gehoord en is unaniem van mening dat dit het beste kan worden
geregeld in het bestaande WSCS-OCE. SCVE heeft recent hierover contact gezocht met het
ministerie van SZW en wacht nog op antwoord. Dit zal de komende tijd een vervolg krijgen.

Voor een nadere toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met de secretaris van het CCvDOCE, de heer drs. Edwin Zoontjes (emailadres: edwinzoontjes@scve.nl of mobiele telefoon:
06 300 62 189) .
Met vriendelijke groet,

Ing. D.W. Eerland
voorzitter
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