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Beheersvergoeding certificatie en registratievergoeding 2022 

 

1. Inleiding  

 

1.1 Stichting VOMES verzorgt een registratiesysteem voor beroepsgroepen die werken met explosieve 

stoffen en die ontplofbare oorlogsresten opsporen (inclusief het beheer van het registratieschema) en 

is schemabeheerder voor certificatieschema’s in het werkveld van ontplofbare oorlogsresten.  

1.2 Voor de uitvoering van deze taken en de daarmee verband houdende activiteiten en werkzaamheden 

wordt door Stichting VOMES een vergoeding in rekening gebracht aan respectievelijk personen die 

zich laten registeren / geregistreerd zijn en aan bedrijven die gecertificeerd zijn.  

1.3 Dit document geeft een overzicht van de beheersvergoeding certificatie en registratievergoeding 

2022 zoals door het bestuur zijn vastgesteld, alsmede de voorwaarden voor het innen van de 

vergoedingen. De genoemde bedragen in dit document zijn exclusief BTW. Ten opzichte van 2021 

zijn de tarieven met 5% geïndexeerd conform de consumentenprijsindex. 

 

2. Algemeen 

 

2.1 Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting VOMES een begroting vastgesteld. Deze begroting 

moet kostendekkend zijn voor de activiteiten van Stichting VOMES, inclusief een dekking voor de 

algemene kosten en de opbouw en instandhouding van een redelijke continuïteitsreserve.  

2.2 In het exploitatiemodel van de Stichting VOMES wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene 

kosten en de kosten van de Certificatiekamer en Registratiekamer. Beide Kamers dienen in beginsel 

kostendekkend te zijn en dragen bij aan de dekking van de algemene kosten. De vergoedingen voor 

respectievelijk registratie en certificatie zijn gebaseerd op de begroting.  

 

3. Certificatie 

 

3.1 Stichting VOMES is de onafhankelijke schemabeheerder voor de in tabel 3.1 genoemde 

certificatieschema’s. Het schemabeheer vindt plaats volgens de NTA 8813. Deze NTA beschrijft de 

eisen voor onafhankelijk schemabeheer. Het betreft eisen voor de ontwikkeling en beheer van 

schema’s voor conformiteitsbeoordeling (in bijzonder certificatie en inspectie) onder accreditatie. De 

NTA is bedoeld voor schemabeheerders die onafhankelijk zijn van de conformiteit beoordelende 

instanties (CBI’s) die gebruik maken van de schema’s.  

3.2 Stichting VOMES heeft voor het schemabeheer een overeenkomst gesloten met de zogenoemde 

conformiteit beoordelende instelling(en) (CBI), die certificatie voor één of meerdere van de in tabel 

3.1 genoemde certificatieschema’s verzorgen.  

3.3 In tabel 3.1 staat de beheersvergoeding voor de certificaathouders van de   certificatieschema’s 

waarvoor Stichting VOMES schemabeheerder is weergegeven. 

 

Beheersvergoeding certificatie 2022 
Tarief per jaar 
excl. btw 

Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten, Deelgebied A (CS-OOO) € 1.622,00 

Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten, Deelgebied B (CS-OOO) € 1.622,00 

Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO) € 1.622,00 
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3.4 De beheersvergoeding wordt door de CBI van de certificaathouder in rekening gebracht aan de 

certificaathouder. De CBI voldoet de beheersvergoeding aan Stichting VOMES.  

3.5 De grondslag voor de beheersvergoeding is de overeenkomst tussen Stichting VOMES en de CBI 

(artikel 7). Betreffende het CS-OOO is Stichting VOMES overigens een schemabeheerder zoals 

bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

3.6 Voor nieuwe certificaathouders gedurende het kalenderjaar wordt de jaarafdracht naar rato van het 

aantal resterende kalenderjaren in rekening gebracht door de CBI. 

 

4. Registratie 

 

4.1 Stichting VOMES is door de minister van SZW gemandateerd voor het beheer van het Register veilig 

werken met explosieve stoffen, zoals bedoeld in artikel 4.8 en 4.10 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Daaronder valt ook het inschrijven van personen in het register.  

4.2 Voor registratie wordt aan degene die om registratie verzoekt een registratievergoeding in rekening 

gebracht. De wettelijke grondslag daarvan is artikel 1.5j van het Arbeidsomstandighedenbesluit.  

4.3 De registratievergoeding die in 2022 in rekening wordt gebracht is als volgt: 

4.3.1 Initieel registratieverzoek:  €157,50 per persoon per registratieverzoek. De initiële 

registratiekosten worden in rekening gebracht direct na indiening van het registratieverzoek 

via het online loket. Stichting VOMES neemt het registratieverzoek pas in behandeling nadat 

de initiële registratiekosten zijn voldaan. 

4.3.2 Een registratie is drie jaar geldig. Bij aanvang van het tweede en derde registratiejaar wordt 

aan de geregistreerde persoon een registratievergoeding van €78,75 in rekening gebracht. 

4.3.3 Na drie jaar kan een geregistreerde persoon een verzoek indienen voor herregistratie. 

Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor een initieel registratieverzoek. 

 


