Bijlage , behorend bij de ministeriële regeling van . , nr. G&VW/2012/GW/., houdende
wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling n verband met de gefaseerde invoering van het
herziene stelsel van certificatie.
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DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
Deel I van dit certificatieschema bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie door
certificatie-instellingen en voorwaarden waaronder de afgifte van certificaten dient te gebeuren.
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1. INLEIDING
Het werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE heeft betrekking op het opsporen van
Conventionele Explosieven (CE) die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. Dit werkveldspecifieke certificatieschema is opgesteld door de Stichting
Certificatie Vuurwerk & Explosieven (SCVE). Door het Ministerie van SZW is dit certificatieschema
vastgesteld.
De doelstelling van dit Certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele
Explosieven (WSCS-OCE) is drieledig:
1. bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden voldoende veilig voor het eigen personeel en
derden aanwezig op het project worden uitgevoerd;
2. bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden zodanig en met die deskundigheid worden
uitgevoerd dat omwonenden veilig zijn en dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt
gewaarborgd;
3. bewerkstelligen dat het vooronderzoek en / of de opsporing volgens de gegunde opdracht wordt
uitgevoerd en opgeleverd (vast te leggen in het proces-verbaal van oplevering) .
Het toepassingsgebied van het Certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven is verdeeld in twee deelgebieden, te weten:
1. Deelgebied A: Opsporing (inclusief vooronderzoek);
2. Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning.

Verwijderd: zal
Verwijderd: worden
Verwijderd: D
Verwijderd: vervangt de
Beoordelingsrichtlijn voor het
Procescertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven
(BRL-OCE). De doelstelling van
dit certificatieschema

Verwijderd: opsporingsproces

De volgende paragraaf is niet van toepassing voor deelgebied A: 6.6.11. De volgende paragrafen zijn
niet van toepassing voor deelgebied B: 6.1.2, 6.3.3, 6.5, 6.6.2.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9,
6.6.10, 6.6.12 en 6.7.
Het staat organisaties vrij zich te bekwamen en in te richten voor één of beide deelgebieden en
vervolgens voor één of beide certificaten aan te vragen. Op het certificaat wordt aangegeven voor
welk(e) deelgebied(en) het certificaat is afgegeven.
Dit certificatieschema is opgebouwd uit twee delen, namelijk Deel I met algemene bepalingen en Deel
II met normen. De normen waaraan de certificatie-instelling(en) dienen te voldoen om door de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen te worden voor het certificeren van bedrijven
volgens dit certificatieschema, zijn opgenomen in het Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en
toezicht behorend bij het WSCS-OCE.
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Verwijderd: en
Verwijderd: zijn
Verwijderd: en

2. DEFINITIES
Begrip of afkorting

:

Betekenis

Aanvrager van een
certificaat

:

De (rechts)persoon die bij de certificatie-instelling een aanvraag doet
voor het afgeven van een certificaat.

Aanwijzing

:

Aanwijzing van een instelling bij of krachtens wettelijk voorschrift door de
minister van SZW.

Inspectie SZW

:

Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid die de minister adviseert over het erkennen van CKI’s.
Tevens toezichthouder en controleorgaan in het kader van dit
certificatieschema.

Benaderen

:

Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en
laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een vermoedelijk
CE veilig en doelmatig te kunnen vaststellen.

Beoordeling

:

Beoordeling door de nationale accreditatie-instelling op basis van het
door de minister van SZW vastgestelde WDA&T, op grond waarvan de
nationale accreditatie-instelling schriftelijk rapporteert of de instelling
competent is om wettelijk verplichte certificaten af te geven. Bij het
vaststellen van het WDA&T door de minister van SZW wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij internationale systematiek en normen.

CCvD OCE

:

Het Centraal College van Deskundigen OCE, onderdeel van en
gefaciliteerd door de SCVE, dat belanghebbende partijen in het werkveld
van het opsporen van conventionele explosieven de mogelijkheid biedt
tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveldspecifieke
documenten op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en
representatieve vertegenwoordiging van deze partijen.

Certificaat

:

Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet. Daarnaast moet een
certificaat beschouwd worden als een verklaring van overeenstemming
(conformiteitsverklaring) zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen.

Certificaathouder

:

(Rechts)persoon in bezit van een geldig wettelijk verplicht certificaat.

Certificatieproces

:

Certificatiereglement

:

Alle activiteiten via welke een CKI beoordeelt en besluit of een
(rechts)persoon, product of systeem voldoet en blijft voldoen aan de
normen, zoals opgenomen in het werkveldspecifieke certificatieschema.
Bepalingen voor de uitvoering van het certificatieproces en de relaties
tussen kandidaat en CKI.

Certificatiesysteem

:

Set van procedures en middelen benodigd om het certificatieproces uit
te voeren per certificatieschema, dat leidt tot de uitgifte van een
certificaat van vakbekwaamheid, inclusief onderhoud.

Certificerings en
Keuringsinstelling (CKI)

:

Kalibratie- of conformiteitsbeoordelingsinstellingen zoals certificatieinstellingen, keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectieinstellingen en testinstituten.

Civieltechnische
ondersteuning

:

Omvat het geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische
activiteiten die de opsporing van CE mogelijk maken en onder
eindverantwoordelijkheid van een organisatie die is gecertificeerd
volgens deelgebied A worden uitgevoerd.

Combinatie

:

Tijdelijk samenwerkingsverband van een organisatie die is gecertificeerd
conform deelgebied A en een organisatie die is gecertificeerd conform
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Verwijderd: /

Verwijderd: opsporingsproces
Verwijderd: opsporingsbedrijf

Conventionele
Explosieven (CE)

:

deelgebied B, die gezamenlijk een project uitvoeren. De
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van beide partijen zijn
vastgelegd in een samenwerking-/combinatieovereenkomst en worden
nader uitgewerkt in het projectplan.
Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt aan
CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld:
• CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten;
• restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn;
• voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE;
• wapens of onderdelen daarvan.
Er worden de volgende 16 hoofdsoorten van CE onderscheiden: klein
Kaliber Munitie (KKM), geschutmunitie, handgranaten, geweergranaten,
munitie voor granaatwerpers, raketten, afwerpmunitie, submunitie,
onderwatermunitie, landmijnen, valstrikken, explosieve stoffen,
vuurwerken, vernielingsmiddelen, ontstekingsinrichtingen en toebehoren
van munitie.
Periodieke beoordeling door de nationale accreditatie-instelling van CKI
tegen de voor beoordeling geldende regels van de minister (WDA&T).

Controle op CKI

:

Deskundige

:

Persoon die aantoonbare kennis en ervaring heeft overeenkomstig de
toepasselijke eisen in het WSCS-OCE.

Detecteren

:

Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met
behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in
realtime detectie en non-realtime detectie.
•

•

Realtime detectie: detecteren waarbij de meetgegevens direct
worden geïnterpreteerd en de significante objecten direct worden
gelokaliseerd.
Non-realtime detectie: detecteren waarbij de meetgegevens worden
opgeslagen en op een later tijdstip worden geïnterpreteerd.

Eindtermen

:

Een omschrijving van het geheel aan kennis, vaardigheden en
houdingen van een specifiek vakbekwaamheidsgebied ten behoeve van
het toetsen van examenkandidaten.

Entreecriteria

:

Criteria, zoals vooropleiding en werkervaring, waaraan de kandidaat
moet voldoen om toegelaten te worden tot het certificatieproces.

EOD

:

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Feitenmateriaal

:

Geverifieerde gegevens die onomstotelijk bepaalde gebeurtenissen of
feiten aantonen.

Verwijderd: om

Verwijderd: :

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Verwijderd: analoge detectie:
detecteren waarbij direct wordt
overgaan tot het lokaliseren van
het object; ¶
computerondersteunde
detectie: het verzamelen van
meetgegevens in een
computer, waarna op een later
tijdstip interpretatie plaatsvindt
en de meetgegevens ten
behoeve daarvan automatisch
worden vastgelegd.
Verwijderd: D
Verwijderd: D

Gebied
Onderzoeksgebied

:

Gebied waarbinnen door de organisatie een vooronderzoek wordt
uitgevoerd.
Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van
vooronderzoek de aanwezigheid van CE wordt vermoed.

Verdacht gebied

:

Opsporingsgebied

:

Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de organisatie
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

OCE werkgebied

:

Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie
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Verwijderd: Defensie

daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht.
:

Gebied bepaald door de opdrachtgever dat object is van de PRA.

Gevaarsfactoren

PRA gebied

:

Factoren die betrekking hebben op het CE zelf waardoor het CE
ongecontroleerd in werking kan treden.

Identificeren

:

Het vaststellen of men al dan niet met een CE te maken heeft en daarna
het bepalen van het aantal, soort, subsoort en wapeningstoestand
(gewapende of ongewapende CE) van eventueel geplaatste ontsteker(s),
kaliber en nationaliteit.

Interpretatie

Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het
vaststellen van significante objecten. Een significant object levert een
zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de
detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is
van de mogelijke aanwezigheid van een CE.

Invloedsfactoren

Factoren van buitenaf die kunnen leiden tot een ongecontroleerde
werking van het CE.

Laagsgewijs ontgraven

:

Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor
deze kan worden waargenomen.

Lokaliseren

:

Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten
(x, y en z coördinaat).

Munitiescheiding

:

Het scheiden van CE van (water)bodemmateriaal door middel van een
scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden.

Opdrachtgever

:

Natuurlijke of rechtspersoon met wie een formele overeenkomst wordt
aangegaan ten behoeve van activiteiten in het kader van deze regeling.

Oplevering

:

Overdracht van het voltooide werk van de opdrachtnemer (de
organisatie) aan de opdrachtgever.

Opsporing

:

Het geheel van organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding,
detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, identificeren van de
vermoede CE, tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de
EOD en Proces-verbaal van oplevering.

Opsporingsbedrijf

:

Organisatie die binnen het kader van deze regeling werkzaamheden
uitvoert ten behoeve van de opsporing van CE.

Organisatie

:

De natuurlijke- of rechtspersoon die gecertificeerd is voor het WSCSOCE, dan wel hiervoor in procedure is.

Overdracht aan de EOD

:

Het in persoon van de Senior OCE-deskundige door middel van het
overdrachtsprotocol namens de gemeente overdragen van de
aangetroffen CE door de organisatie (deelgebied A) aan EOD. De
overdracht vindt plaats op de locatie waar het CE is aangetroffen c.q. in
de voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie is gebracht
en bij fysieke aanwezigheid van beide partijen.

Project

:

(Combinatie van) werkzaamheden binnen een omschreven tijdsbestek
ten behoeve van het opsporen en het zo nodig laten verwijderen van CE
zoals bedoeld in dit certificatieschema.

PRA

:

Projectgebonden Risicoanalyse

Projectgebonden RI&E

:

De inventarisatie en evaluatie van de risico’s samenhangende met de
opsporing van CE.

Projectplan

:

Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken
partijen, alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht,
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Verwijderd: :

Verwijderd: ontgraven van
een CE verdachte
(water)bodemlaag ten einde de
aanwezige
Verwijderd: te scheiden van
(water)bodemmateriaal
Verwijderd: Onderzoeksgebie
d
... [1]
Verwijderd: Conform de
definitie zoals gebruikt in de
Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering
van werken 1989 (U.A.V.
1989), tenzij met de
opdrachtgever anders is
overeengekomen
Verwijderd: binnen het
opsporingsgebied
Verwijderd: D
Verwijderd: Opsporingsgebie
d
... [2]
Verwijderd: D
Verwijderd: D
Verwijderd: explosief

documentatie en procedures zijn vastgelegd ten einde het project op
adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren.
RI&E

:

De inventarisatie en evaluatie van de risico’s samenhangende met de
werkomgeving. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen
arborisico’s, afgedekt door de RI&E verplichting uit de Arbowet,
activiteitgebonden risico’s (TRA) en projectgebonden RI&E.

Risicoanalyse
certificatieschema

:

Analyse waaruit motivatie, voor te maken keuzes in werkveldspecifiek
probleemgebied, blijkt, op te nemen in het beoogde certificatieschema.

SCVE

:

Stichting Certificatie Vuurwerk & Explosieven (SCVE) die de wettelijke
certificatieregeling WSCS-OCE beheert.

Taakrisicoanalyse (TRA)

:

Overzicht van activiteitgebonden risico’s en daaruit voortvloeiende
preventieve of risico reducerende maatregelen.

Tijdelijk veiligstellen van
de situatie

:

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de
uitwerkingsrisico’s van het CE in relatie tot de omgeving te beheersen tot
aan het tijdstip van overdracht van het CE aan de EOD. Er worden bij
het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan
het CE zelf verricht.

Toezicht

:

Het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of
zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen
van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan
interveniëren. (Ministerie van BZK, De kaderstellende visie op toezicht).

Uitwerkingsfactoren

:

Effecten die optreden na het in werking treden van het CE.

Uitwerkingssfeer

:

Het gebied waarbinnen schade of gevaar kan worden verwacht bij het tot
werking komen van een CE.

Vakbekwaamheidsgebied

:

Aanduiding van het werkveld, de functie, of een geheel aan taken waar
bepaalde vakbekwaamheidseisen op betrekking hebben.

Vakbekwaamheidseisen

:

De eisen die, binnen een bepaald werkveld of een bepaalde
beroepsgroep, gesteld worden aan personen met betrekking tot hun
kennis, vaardigheden en houdingen inzake specifieke handelingen of
taken.
De wijze waarop CE in het verleden in de (water)bodem zijn
terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in:
afgeworpen, verschoten/gegooid/gelegd/weggeslingerd,
opgeslagen/gedumpt/begraven (inclusief redepositie), als restanten uit
springputten of explosie en als onderdeel van (vliegtuig)wrakken en/of
gezonken vaartuigen.
(Historisch) onderzoek dat tot doel heeft om te beoordelen of er
indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo
ja, om het verdachte gebied af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat
uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van
bronnenmateriaal. Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende
CE bodembelastingkaart.

Verschijningsvorm van
CE

Vooronderzoek

:

VTVS
WDA&T

:
:

WDAT-OCE

:

Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie.
Term gebruikt door SZW voor een werkveldspecifiek schema van
aanwijzing en toezicht. Daarin zijn de normen vastgelegd waaraan CKI’s
dienen te voldoen om aangewezen te worden door de minister van
SZW. Ook bevat het de voorwaarden waarbinnen aanwijzing plaatsvindt.
Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht voor het
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Verwijderd: D

Verwijderd: Verdacht gebied
... [3]
Tabel met opmaak

Verwijderd: O
Verwijderd: in horizontale en
verticale dimensie
Verwijderd: ¶

Met opmaak: Inspringing:
Links: -0,18 cm

WSCS

:

WSCS-OCE

:

systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE).
Documentnummer: WDAT-OCE: 2011, versie 1.
Term gebruikt door SZW voor een werkveldspecifiek certificatieschema
dat door de minister van SZW is geaccepteerd te gebruiken binnen een
specifieke aanwijzing als CKI voor personen, producten of systemen.
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven (OCE).
Documentnummer: WSCS-OCE: 2011, versie 1.
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3. WERKVELDSPECIFIEKE KENMERKEN
Om het maatschappelijk belang –veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid– te waarborgen,
is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de
kwaliteit / veiligheid van het opsporen van Conventionele Explosieven.

Verwijderd: c
Verwijderd: e

3.1.

Beschrijving schema

Het werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE heeft betrekking op het opsporen van
Conventionele Explosieven die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog. Het werkveldspecifieke document is door de minister van SZW vastgesteld. De minister
van SZW kan na overleg met het werkveld wijzigingen aanbrengen in de vastgestelde schema. Dit
vastgestelde schema vervangt eerdere versies. Op- en of aanmerkingen over het certificatieschema
kunnen worden ingediend bij het Centraal College van Deskundigen OCE.
3.2.

Actieve partijen

Binnen het kader van dit certificatieschema zijn in hoofdzaak de volgende soorten partijen actief:
1. SCVE;
2. Centraal College van Deskundigen Opsporen Conventionele Explosieven (CCvD OCE);
3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsomstandighedenbeleid);
4. Ministerie van Defensie;
5. Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD);
6. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
7. Gemeenten (handhaving openbare orde en veiligheid);
8. Inspectie SZW (toezicht en handhaving arbeidsomstandigheden);
9. Certificatie-instelling(en) voor dit certificatieschema;
10. Certificaathouders;
11. Opdrachtgevers.
3.3.

Verwijderd: D
Verwijderd: D

Risicoanalyse en afbreukcriteria

Hoofdrisico van het werkveld van het opsporen van CE is het onverhoeds aantreffen van CE bij het
uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de ondeskundige en onzorgvuldige omgang
met aangetroffen CE. Hierdoor bestaat het gevaar op het ongewenst tot (uit)werking komen van CE
en dat kan grote uitwerkingsgevolgen teweegbrengen. De belangrijkste daarvan zijn luchtdruk,
schokgolf en scherfwerking, welke een groot gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid van bij
het opsporen van CE betrokken werknemers en andere personen.
Het voornoemde risico doet zich voor indien voorafgaand aan (bouw)projecten geen/onvoldoende
onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van CE en/of het opsporen van CE op een
onzorgvuldige en/of ondeskundige wijze plaatsvindt. In het laatstgenoemde geval doet het risico van
het onverhoeds aantreffen van CE zich ook voor zodra na een opsporingsproject met de reguliere
(bouw)werkzaamheden wordt gestart. In dit verband wordt ook verwezen naar de doelstellingen van
dit certificatieschema zoals genoemd hoofdstuk 1.
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Verwijderd: conventionele
explosieven

Om de risico’s van het ongewenst tot uitwerking komen van CE zoveel mogelijk te beperken, dient het
vooronderzoek en het opsporen van CE, inclusief de civieltechnische ondersteuning, op een
deskundige, zorgvuldige en gestructureerde wijze plaats te vinden. Ten behoeve daarvan worden in
deel II van dit certificatieschema eisen gesteld aan:
1. de organisatie (het bedrijf/de certificaathouder);
2. het personeel en de middelen;
3. het proces (aanpak en werkwijze van het opsporen van CE).
Het hoofdrisico van het onverhoeds aantreffen van CE bij het uitvoeren van werkzaamheden in de
(water)bodem en/of de ondeskundige en onzorgvuldige omgang met aangetroffen CE, worden in tabel
1 uitgewerkt in afbreukcriteria. Per afbreukcriterium wordt de uitwerking daarvan in dit
werkveldspecifieke eisen weergegeven, met een verwijzing naar de relevante normparagrafen in dit
certificatieschema.
Tabel 1: risicoanalyse, afbreukcriteria en uitwerking in werkveldspecifieke eisen
Afbreukcriteria
PROCES
ORGANISATIE

Onverwachts
aantreffen van CE
tijdens werken in
(water)bodem
Onzorgvuldig en/of
ondeskundig
handelen door
personeel
betrokken bij het
opsporen
(detecteren en
benaderen) van CE
Onvoorbereid
starten met het
opsporen van CE

Onzorgvuldig
uitvoeren van
detectieonderzoek
en/of gebruik
onjuiste
detectieapparatuur
Onjuist en/of
onzorgvuldig
benaderen van
gedetecteerde CE

Normuitwerking

§

Eisen gesteld aan
vooronderzoek en
PRA.

6.5

Uitvoering van
bepaalde
werkzaamheden
door betreffende
deskundigheidsniv
eau.

6.6.1

Eisen gesteld aan
de
werkvoorbereiding
: projectplan,
communicatie
betrokken
instanties en
projectgebonden
risicoinventarisatie en evaluatie.
Eisen gesteld aan
de uitvoering van
het
detectieonderzoek
en de interpretatie
van
meetgegevens.
Eisen gesteld aan
het benaderen:
detecteren,
lokaliseren,

6.6.2

6.6.3

Normuitwerking

§

Eisen gesteld aan de
organisatie, waaronder:
• wet- en regelgeving;
• RI&E/TRA;
• verzekeringen;
• systeemhandboek;
• taken,
verantwoordelijkhede
n en bevoegdheden;
• directieverantwoordel
ijkheid;
• communicatie;
• bewaking & meting;
• werkplekinspecties;
• interne audits;
• klachten en
tekortkomingen;
• beheersing van
ongevallen en
incidenten.

6.1,
6.4

Verwijderd: 3.

PERSONEEL &
MIDDELEN
Normuitwerki §
ng

Eisen gesteld
aan
deskundigheid
van personeel
en de
aantoonbaarh
eid daarvan
(examinering).
Eisen gesteld
aan materieel
en middelen.

6.2,
bijlage
2

6.3,
bijlagen
3 t/m 5
6.3.3

Eisen gesteld
aan de
beheersing
van detectieen
meetapparatu
ur (validatie &
kalibratie).

6.6.3,
6.6.4,
6.6.5,
6.6.6
Pagina 12 van 76

Met opmaak: Inspringing:
Links: 0 cm, Verkeerd-om:
0,31 cm, Met
opsommingstekens + Niveau: 1
+ Uitgelijnd op: 0 cm + Tab
na: 0 cm + Inspringen op:
0,63 cm

Onjuist identificeren
van aangetroffen
CE

Ongewenst tot
uitwerking komen
van CE na het
aantreffen daarvan

Onzorgvuldige en/of
onjuiste overdracht
van CE aan EOD

Risico’s
samenhangende
met het verrichten
van civieltechnische
werkzaamheden in
het
opsporingsgebied
Na afronding van
het
opsporingsproject
alsnog aantreffen
van CE

laagsgewijs
ontgraven en
munitiescheiding.
Eisen gesteld aan
de identificatie
van CE: wel /
geen CE, en zo ja:
(sub)soort,
wapeningstoestan
d, ontstekers,
kaliber en
nationaliteit.
Eisen gesteld aan
het tijdelijk
veiligstellen van
de situatie,
inclusief het
treffen van
beschermende
maatregelen en
eisen gesteld aan
de voorziening
voor het tijdelijk
veiligstellen van
de situatie en het
transport van CE.
Eisen gesteld aan
de overdracht van
CE aan de EOD
en de afvoer van
schroot, inclusief
communicatie met
EOD.
Eisen gesteld aan
de
civieltechnische
ondersteuning,
inclusief
materieeleisen.
Eisen gesteld aan
de oplevering van
het project,
inclusief het
proces-verbaal
van oplevering, en
de
projectevaluatie.

6.6.7

6.6.8
6.6.9

Eisen gesteld aan de
organisatie, waaronder:
• wet- en regelgeving;
• RI&E/TRA;
• verzekeringen;
• systeemhandboek;
• taken,
verantwoordelijkhede
n en bevoegdheden;
• directieverantwoordel
ijkheid;
• communicatie;
• bewaking & meting;
• werkplekinspecties;
• interne audits;
• klachten en
tekortkomingen;
• beheersing van
ongevallen en
incidenten.

6.1,
6.4

Eisen gesteld
aan
deskundigheid
van personeel
en de
aantoonbaarh
eid daarvan
(examinering).
Eisen gesteld
aan materieel
en middelen.

6.2,
bijlage
2

6.3,
bijlagen
4 t/m 6

Met opmaak: Inspringing:
Links: 0 cm, Verkeerd-om:
0,31 cm, Met
opsommingstekens + Niveau: 1
+ Uitgelijnd op: 0 cm + Tab
na: 0 cm + Inspringen op:
0,63 cm, Tabs: 1,27 cm, Tab
weergeven

6.3.3

Eisen gesteld
aan de
beheersing
van detectieen
meetapparatu
ur (validatie &
kalibratie).

6.6.10
Verwijderd: D
Verwijderd: D

Verwijderd: D

6.6.11
Verwijderd: het
Verwijderd: opsporingsproces

6.6.12
6.6.13
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4. CERTIFICATIEREGLEMENT
4.1.

Doelstelling

Dit deel van het schema omschrijft de procedures die relevant zijn voor het juist toepassen van het
specifieke schema. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan:
1. initiële audits;
2. afgifte van certificaten;
3. tussentijdse audits;
4. verlenging/vernieuwing van certificaten;
5. schorsen of intrekken van certificaat.
4.2.

Certificatieprocedure

De organisatie dient bij een CKI, in overeenstemming met de certificatieprocedure, een aanvraag in
voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven. Deze paragraaf is van toepassing
op aanvragen om initiële certificatie (organisatie beschikt nog niet over een certificaat) en op
aanvragen om hercertificatie (hercertificatie voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur
van het certificaat). De frequentie van toezicht en de wijze van tussentijdse beoordeling door de
certificatie-instelling staat beschreven in hoofdstuk 5.
4.2.1.

Algemeen

De CKI dient de aanvraag voor een certificaat in overeenstemming met het binnen deze CKI
geldende reglement te behandelen. De CKI is verplicht om de organisatie over dit reglement te
informeren.
4.2.2.

Beoordeling van het managementsysteem en projectlocaties

De aanvrager van het certificaat stelt ten behoeve van het certificatieonderzoek aan de certificerende
instelling de systeemdocumentatie ter beschikking, inclusief een matrix waarin een relatie wordt
gelegd tussen het eigen managementsysteem en de corresponderende normelementen uit het
WSCS-OCE. Het certificatieonderzoek wordt uitgevoerd volgens het certificatiereglement van de CKI
en bestaat uit twee fasen, namelijk een vooronderzoek en een implementatieonderzoek.
De certificerende instelling stelt een onderzoek in naar:
1. de systeemdocumentatie, waarbij beoordeeld wordt of de documentatie invulling geeft aan alle
elementen van dit certificatieschema;
2. de implementatie van het managementsysteem, waarbij beoordeeld wordt of de procedures en
instructies overeenkomstig de systeemdocumentatie zowel op schrift als in de praktijk uitgevoerd
worden. Deze beoordeling geschiedt zowel op de bedrijfslocatie (gespecialiseerde afdeling), op
onder het certificaat vallende nevenvestigingen (afdelingen), als op projectlocaties;
3. de mate waarin de leiding van de organisatie zich het zorgvuldig handelen overeenkomstig dit
certificatieschema heeft eigen gemaakt.
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4.2.3.

Verlenging van het systeemcertificaat

Een certificaat kan worden afgegeven indien wordt voldaan aan de eisen van dit certificatieschema.
Het certificaat wordt afgegeven aan de juridische entiteit, welke de contracten vallend onder dit
schema aangaat, conform het algemeen reglement van de CKI. Het certificaat wordt afgegeven
wanneer de beoordeling van het managementsysteem van de aanvrager in positieve zin is afgerond.
De beslissing van certificatie zal openbaar worden gemaakt volgens paragraaf 4.8.
Om in aanmerking te komen voor certificatie dient aan de onderstaande criteria te worden voldaan:
1. het managementsysteem functioneert minimaal 3 maanden;
2. de beoordeling door directie van de organisatie is uitgevoerd;
3. de procedures voor interne audits zijn volledig operationeel en werken aantoonbaar
4. er zijn geen belangrijke onvolkomenheden (categorie A en B, zie paragraaf 5.4.3);
5. er bestaat een gerechtvaardigd vertrouwen dat het managementsysteem is gericht op het
beheersen van risico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving en eisen en wensen van
belanghebbenden.
6. De opsporingsprojecten in het kader van de (initiële) beoordeling zijn door de CKI als voldoende
aangemerkt.

Verwijderd: K

De beoordeling van dossiers van uitgevoerde vooronderzoeken in het kader van de initiële
beoordeling door de CKI volgens paragraaf 5.2 vindt plaats nadat de documentbeoordeling met
positief resultaat is afgerond.
Het uitvoeren van opsporingsprojecten in het kader van de initiële beoordeling door de CKI volgens
paragraaf 5.2 vindt plaats nadat de documentbeoordeling door de CKI met positief resultaat is
afgerond. De aanvrager meldt deze projecten conform paragraaf 5.1 aan de CKI en de projecten
worden pas uitgevoerd nadat de CKI daarmee heeft ingestemd. Indien één van beide projecten niet
positief beoordeeld wordt, wordt dezelfde procedure gevolgd voor het uitvoeren en beoordelen van
een derde project.
4.2.4.

Weigering, schorsing en intrekking van het systeemcertificaat

Een certificaat wordt geweigerd, geschorst of ingetrokken indien:
1. is gebleken dat niet of niet volledig is voldaan aan bij of krachtens de wet met betrekking tot de
aan het certificaat gestelde eisen;
2. niet aan alle normelementen van het WSCS-OCE wordt voldaan;
3. corrigerende maatregelen naar aanleiding van uitgeschreven afwijkingen onvoldoende zijn of niet
tijdig worden ingediend bij de CKI;
4. de veiligheid of gezondheid van werknemers of derden door werkzaamheden die door het
certificaat worden gereguleerd in gevaar wordt of kan worden gebracht.
Zie hierbij ook paragraaf 5.4.
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Verwijderd: ,

4.2.5.

Verlenging van het Systeemcertificaat

Na de certificatieperiode van drie jaar dient een complete beoordeling van de certificatie-eisen /
normelementen (zie deel II) uitgevoerd te worden. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van de
resultaten van voorgaande beoordelingen. Hercertificatie dient plaats te vinden voorafgaand aan het
verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat. Zie verder hoofdstuk 5 van dit
certificatieschema.
4.2.6.

Certificaatverstrekking na intrekking

Indien een organisatie na een intrekking opnieuw gecertificeerd wil worden, dient dezelfde procedure
doorlopen te worden als bij initiële certificatie. Na intrekking mag een nieuw verzoek tot certificatie
pas worden ingediend na het verstrijken van een periode van minimaal 12 maanden (zie WDATOCE). De CKI zorgt voor registratie van deze periode.
4.3.

Certificatiebeslissing

De certificatiebeslissing wordt genomen in overeenstemming met de eisen uit het certificatieschema
door een functionaris van de certificatie-instelling die is gekwalificeerd en aangesteld conform het
kwaliteitssysteem van de CKI en die volgens de procedure onder 4.2 niet betrokken is geweest bij de
beoordeling van het systeem.
4.4.

Geldigheidsduur van het certificaat

De maximale geldigheidsduur van het systeemcertificaat is 3 jaar.
4.5.

Gegevens op het certificaat

Het systeemcertificaat dient minimaal de navolgende gegevens te bevatten.
Verwijderd: :

1. Gegevens van het gecertificeerde bedrijf:
a. volledige bedrijfsnaam;
b. nummer van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
c. vestigingsplaats;
d. scope van het certificaat (A en/of B).
2. Gegevens van de CKI:
a. naam;
b. vestigingsplaats;
c. logo;
d. kenmerk van de aanwijzing door de minister van SZW.

Verwijderd: V
Verwijderd: N
Verwijderd: V
Verwijderd: S

Verwijderd: N
Verwijderd: V
Verwijderd: L
Verwijderd: K

3. Overige gegevens certificaat:
a. geldigheidsduur;
b. de verklaring van de certificatie-instelling dat het betreffende systeem voldoet aan de eisen uit
het werkveldspecifieke certificatieschema;
c. handtekening bevoegd persoon CKI;
d. beeldmerk en logo van SCVE.
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Verwijderd: G
Verwijderd: D
Verwijderd: H
Verwijderd: B

4.6.

Klachten

4.6.1.

Klachten over de CKI

Een adequate behandeling van klachten is belangrijk voor het creëren van vertrouwen in certificatie
en belangrijk voor de bescherming van zowel de certificaathouders als de gebruikers van certificaten.
Aan een CKI worden onder meer de volgende eisen gesteld:
1. een openbaar toegankelijke klachtenprocedure dient aanwezig te zijn;
2. de klachtenprocedure bevat minimaal het volgende: een beschrijving van het proces van
ontvangen, onderzoeken en beoordelen van de klacht; de wijze van volgen van de klacht en
acties als vervolg daarop; en de wijze waarop wordt verzekerd dat correctieve acties worden
uitgevoerd;
3. de beslissing over de reactie op de klacht dient te worden genomen door personen(en) die niet
betrokken zijn bij het onderwerp van de klacht;
4. indieners van klachten dienen, indien mogelijk, op de hoogte te worden gehouden van de
ontvangst van de klacht, de voortgang van behandeling en de uitkomst (openbaar).

Verwijderd: Een
Verwijderd: .

Verwijderd: .
Verwijderd: D
Verwijderd: .
Verwijderd: I
Verwijderd: .
Verwijderd: [openbaar]

4.6.2.

Klachten over het bedrijf of de persoon

Indien de CKI klachten van derden, zoals een opdrachtgever, ontvangt over het voldoen aan dit
schema door het bedrijf of de persoon die een aanvraag voor het certificaat heeft ingediend of
certificaathouder is, dient de CKI de klager te verwijzen naar het bedrijf of de persoon. De CKI dient
de klacht te betrekken bij de eerstvolgende beoordeling bij het betreffende bedrijf of de betreffende
persoon. Echter, indien het naar de mening van de CKI een ernstige klacht betreft, dient de CKI,
naast de behandeling door het bedrijf of de persoon, zelf ook direct te beoordelen of de klacht
gevolgen dient te hebben voor de beslissing m.b.t. certificatie. In dat geval dient de CKI af te wegen
of het gewenst is een extra beoordeling uit te voeren
4.6.3.
4.6.3.1.

Klachtenregeling
Inleiding

In deze werkinstructie wordt de afhandeling van een klacht besproken. De CKI dient te beschikken
over een formulier voor de registratie van klachten.
4.6.3.2.

Werkwijze

Wanneer iemand probeert een klacht telefonisch of mondeling te melden, wordt aan hem/haar
gevraagd deze schriftelijk te verwoorden. Als een klacht schriftelijk binnenkomt wordt deze meteen
naar de kwaliteitsmanager gebracht en indien de klachtafhandelaar duidelijk is krijgt hij/zij meteen een
kopie van de klacht.
De kwaliteitsmanager registreert de klacht op een klachtenformulier en stelt de directeur CKI op de
hoogte van de klacht. De directeur van de CKI wijst de klachtafhandelaar aan. De kwaliteitsmanager
vermeldt de klachtafhandelaar op het klachtenformulier en brengt de klachtafhandelaar schriftelijk op
de hoogte van de klacht. De klachtafhandelaar informeert de indiener van de klacht schriftelijk over de
ontvangst van de klacht.
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Verwijderd: cki

4.6.3.3.

Eenvoudige zaken

Klachtafhandelaar stuurt klacht door naar betrokken bedrijf/persoon; stelt indiener op de hoogte;
legt dossier aan ten behoeve van de voortgangsbewaking en meenemen afhandeling klacht door
bedrijf/persoon bij eerstvolgende beoordeling.
4.6.3.4.

Ernstige klachten

Klachtafhandelaar beoordeelt de klacht en stelt vast of de klacht een incident betreft of dat de klacht
moet leiden tot een aanpassing in de werkwijze.
Indien het een incident betreft, wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld. De klachtafhandelaar
bedenkt samen met de indiener binnen drie weken na het indienen van de klacht een oplossing voor
de afhandeling en betrekt bedrijf/persoon hierbij.
De oplossing zoals die met de indiener is besproken wordt vastgelegd op het klachtenformulier. Hier
wordt tevens vermeld dat het gaat om een incident.
Indien de klacht een aanpassing van de werkwijze vergt bedenkt de klachtafhandelaar binnen 10
dagen een verbetervoorstel en bespreekt dit met de kwaliteitsmanager en betrekt bedrijf/persoon
hierbij. Het verbetervoorstel moet een structurele verbetering inhouden van de werkwijze. Het
verbetervoorstel wordt ingevuld op het klachtenformulier.
De klachtafhandelaar stelt de indiener op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
De kwaliteitsmanager maakt de gewijzigde werkwijze bekend.
De kwaliteitsmanager start, indien nodig, een vervolgonderzoek naar de invoering van het
verbetervoorstel. De bevindingen worden vastgelegd op het klachtenformulier. Er vindt deugdelijke
archivering plaats van ontvangen en behandelde klachten.

Pagina 18 van 76

4.7.

Bezwaarprocedure

4.7.1.

Inleiding

Onderstaand worden de stappen beschreven die nodig zijn voor het afhandelen van een
bezwaarschrift. Een dergelijk bezwaarschrift kan bijvoorbeeld ingediend worden tegen besluiten van
de CKI inzake het niet (opnieuw) verlenen, schorsen of intrekken van een certificaat.
4.7.2.
4.7.2.1.

Werkwijze
Algemeen

1. Een door of namens de CKI genomen besluit, dat is een definitieve uitslag of eindoordeel, wordt
schriftelijk ter kennis van de belanghebbende gebracht.
2. Onder een besluit wordt tevens verstaan het weigeren te beslissen of het niet tijdig nemen van
een beslissing.
3. De CKI stelt de belanghebbende in haar correspondentie in kennis van de mogelijkheid van het
indien van een bezwaarschrift door middel van de volgende clausule:
“Ingevolge de CKI procedure ‘bezwaarschriftprocedure’ kan door een belanghebbende met
betrekking tot dit besluit een bezwaarschrift ingediend worden. Daartoe moet binnen zes
weken na de datum van verzending van het besluit een bezwaar worden ingediend bij de CKI.
In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom het gegeven besluit niet
juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van het bestreden
besluit toe te voegen”.
4. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
a. naam en adres indiener;
b. dagtekening;
c. een omschrijving van het bestreden besluit;
d. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard:
1. indien niet aan de gestelde termijn van indienen wordt voldaan. Dit geldt niet als de indiener
aantoont dat hij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest;
2. in andere gevallen dan hierboven genoemd, als geen gebruik gemaakt wordt van de door de CKI
geboden gelegenheid tot verzuimherstel.

Verwijderd: .

Verwijderd:

Verwijderd: onder a

Het bezwaar wordt verder niet-ontvankelijk verklaard als het, bij het niet van toepassing zijn van een
termijn, onredelijk laat wordt ingediend. Dit geldt uitsluitend wanneer het bezwaar betrekking heeft op
het niet tijdig nemen van een besluit. Het bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Verwijderd: ¶

Het bezwaarschrift leidt tot heroverweging van het besluit waartegen het is gericht.

Verwijderd:
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4.7.2.2.

Procedure

Procedure
1. De CKI neemt kennis van het bezwaarschrift en bevestigt binnen twee weken de ontvangst.
2. De CKI biedt gelegenheid tot het horen van de indiener.
3. Het bezwaarschrift wordt gemeld bij de kwaliteitsmanager die het bezwaar registreert.
4. Het horen betreft met name de vakinhoudelijke aspecten die geleid hebben tot het besluit en dient
binnen in beginsel zes weken na het vaststellen dat een hoorprocedure aan de orde is, plaats te
vinden.
5. Het horen kan geschieden door de CKI of door een of meer door de CKI benoemde ter zaken
kundige. Het horen geschiedt door een persoon of personen die niet betrokken is/zijn geweest bij
de voorbereiding van het besluit, en geen binding hebben met de belanghebbende.
6. Het horen geschiedt op een door de CKI te bepalen tijdstip binnen de gangbare kantooruren.
7. Relevante stukken kunnen tot 10 dagen voor de hoorzitting worden ingediend en liggen
gedurende een week voor de zitting ter inzage.
8. Van het horen wordt afgezien indien het verzoek om herziening kennelijk niet-ontvankelijk of
kennelijk ongegrond is, inmiddels aan het verzoek is tegemoetgekomen, of indien
belanghebbende verklaart hiervan geen gebruik te maken.
9. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt bij de beslissing op het bezwaar om
herziening gevoegd.
10. De hoorcommissie brengt tevens advies aan de CKI.
4.7.2.3.

Verwijderd: a

Beslissing op het bezwaarschrift

1. De CKI beslist aan de hand van de haar ter beschikking staande gegevens binnen zes weken
gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is
verstreken.
2. De beslistermijn kan eenmaal met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Daarna kan de termijn
slechts met toestemming van de belanghebbende worden verlengd.
3. De CKI zal, bij het gegrond verklaren van het bezwaar, de beslissing herroepen en een nieuwe
beslissing ter zake nemen.
4. Van haar beslissing op het bezwaar zal de CKI de onderbouwing en motivering aan
belanghebbende meedelen.
4.7.2.4.

Bestuuursrechter

1. Indien de inhoud of strekking van de nieuwe beslissing de belanghebbende hiertoe aanleiding
geeft, dient hij zich in voorkomend geval te wenden tot de bestuursrechter.
2. De CKI zal de belanghebbende in haar beslissing op bezwaar wijzen op deze mogelijkheid.
4.8.

OCE Certificaatregister

De CKI registreert de actuele gegevens van certificaathouders. Conform de overeenkomst met de
SCVE worden de gegevens elektronisch verzonden aan SCVE ten behoeve van het SCVE
Certificaatregister. Weigeren, opschorten of intrekken van certificaten dienen door de CKI onmiddellijk
te worden doorgegeven aan SCVE en de andere CKI’s. Dit register wordt via internet toegankelijk
gemaakt, binnen de wettelijke kaders.
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Met opmaak: Inspringing:
Links: 0,63 cm

4.9.

Norminterpretatie

Het CCvD OCE dient te zorgen voor eenduidige norminterpretatie van de eisen in het
werkveldspecifieke certificatieschema. Toch kan het voorkomen dat er in de operationele fase
verschillende interpretaties bestaan van één of meerdere in werkveldspecifieke certificatieschema’s
gehanteerde begrippen. Mocht het gebeuren dat organisaties, aanvragers van diensten en CKI’s
uiteenlopende definities hanteren en hierover meningsverschillen bestaan, dan dienen afwijkende
interpretaties te worden voorgelegd aan het CCvD OCE.
Het CCvD OCE neemt binnen een periode van maximaal 8 weken een besluit over de aan haar
voorgelegde interpretatievraag.
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5. TOEZICHT
De CKI is verplicht de organisatie blijvend te toetsen aan de eisen in dit werkveldspecifieke
certificatieschema. In dit hoofdstuk staat de wijze waarop dat toezicht door de CKI dient te worden
ingericht beschreven.
5.1.

Gegevensverstrekking en toegang projectlocatie

De organisatie is verplicht medewerking te verlenen aan beoordelingen op zowel kantoor als
projectlocaties door of vanwege de certificatie-instelling. Tevens is de organisatie verplicht de voor
deze beoordelingen noodzakelijke gegevens te verschaffen.
De organisatie is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden, die voor het certificaat van belang
kunnen zijn, aan de certificatie-instelling door te geven. Bij wijziging in rechtspersoon dient de
organisatie de CKI te verwittigen. In dergelijke gevallen vervalt het certificaat en de overeenkomst.
De certificaathouder dient de CKI schriftelijk op de hoogte te stellen van uit te voeren projecten zoals
bedoeld in paragraaf 6.6 van dit certificatieschema. Deze melding geschiedt per e-mail en uiterlijk 72
uur voor aanvang van de werkzaamheden binnen het OCE werkgebied. Wijzigingen in de planning
van deze werkzaamheden dienen eveneens zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Indien voor het
melden van projecten aan de CKI een automatiseringssysteem beschikbaar is en dit is goedgekeurd
door het CCvD-OCE, geschiedt de melding via dit systeem. Een kopie van de bevestiging dat de
melding bij de CKI is ontvangen wordt door de organisatie opgenomen in het projectdossier.
Projecten zoals bedoeld in paragraaf 6.5 behoeven niet te worden gemeld.
Meldingen inzake spoedwerkzaamheden (o.a. onverwacht aantreffen munitie) dienen zo spoedig
mogelijk aan de CKI te worden gericht. Bij de eerstvolgende (periodieke) audit zal de documentatie
van deze werkzaamheden worden geverifieerd.
5.2.
5.2.1.

Frequentie en wijze van uitvoering van het toezicht
Periodieke beoordeling

Het onderzoek ten behoeve van de verlening en verlenging van het systeemcertificaat vindt plaats
conform paragraaf 4.2. Na de verlening / verlenging van het systeemcertificaat, wordt door de
certificerende instelling een beoordelingsprogramma uitgevoerd dat als volgt is opgebouwd.
1. Een jaarlijkse beoordeling van de doeltreffendheid en juiste toepassing van het
managementsysteem op de bedrijfslocatie van de organisatie. Alle onderdelen van dit
certificatieschema dienen binnen de certificatieperiode te worden geverifieerd.
2. Het beoordelen van projecten in uitvoering.
3. De beoordeling van eventuele organisatorische veranderingen en de gevolgen hiervan voor het
certificaat.
Voor de minimale frequentie en tijdsbesteding van initiële beoordeling, herbeoordeling en periodieke
beoordelingen gelden onderstaande tabellen.
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Verwijderd: e
Verwijderd:

Tabel 2: tijdbesteding initiële beoordeling en herbeoordeling (in uren).
Deelgebied Bedrijfsaudit Projectaudit(s)
Vooronderzoek
Totaal
A
B
A+B

4
0
4

24
16
24

Tabel 3: tijdbesteding periodieke beoordeling (in uren).
Deelgebied
Bedrijfsaudit Projectaudit(s)
Vooronderzoek

Totaal

A
B
A+B

12
8
12

8
8
12

8
8
8

4
4
4

4
0
4

Verwijderd: locaties

Verwijderd: locaties

16
12
20

1. Onder de certificatieperiode wordt verstaan: een periode van 3 jaar waarvoor een certificaat
conform dit certificatieschema wordt verstrekt, gerekend vanaf de datum van afgifte van het
certificaat. Onder een certificatiejaar wordt verstaan: een opeenvolgende periode van 12
maanden, waarbij het eerste certificatiejaar wordt gerekend vanaf de datum van afgifte van het
certificaat.
2. Onder de initiële beoordeling wordt verstaan de situatie dat de organisatie op het moment waarop
de beoordeling plaatsvindt niet beschikt over een certificaat volgens het WSCS-OCE.

Verwijderd: t

3. De tijdsbesteding voor de herbeoordeling is tenminste gelijk aan de tijdsbesteding voor de initiële
beoordeling. Het is ter beoordeling aan de certificatie-instelling of er ten behoeve van de
herbeoordeling aanvullende tijd nodig is voor verificatie van bevindingen uit de voorgaande
certificatieperiode en of wijzingen in de organisatie.
4. Indien er tijdens de herbeoordeling geen projecten beschikbaar zijn kan geen verlenging van het
certificaat plaatsvinden en zal, zodra er wel projecten zijn, een initiële beoordeling moeten worden
uitgevoerd.
5. Indien tijdens de periodieke beoordeling geen projectbeoordeling kan worden uitgevoerd dient
deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het volgende certificatiejaar, alsnog te worden
uitgevoerd. De CKI legt een dergelijke maatregel schriftelijk in het dossier vast. Deze maatregel
kan slechts één keer in een certificatieperiode worden toegepast. Als hier niet aan kan worden
voldaan, dient de CKI het certificaat in te trekken. Hierop is paragraaf 4.2.6 en 5.4.5 niet van
toepassing.

Verwijderd: 5

6. De in de tabellen genoemde tijdsbesteding is inclusief rapportage.
7. De tijdsbesteding voor de beoordeling van een projectlocatie bedraagt tenminste 4 uur (inclusief
rapportage). Het aantal projectaudits wordt dus als volgt bepaald: tijdsbesteding projectaudit(s) /
4.
8. De tijdsbesteding voor de beoordeling van een dossier van een vooronderzoek bedraagt
tenminste 2 uur (inclusief rapportage). Het aantal dossierbeoordelingen wordt dus als volgt
bepaald: tijdsbesteding vooronderzoek / 2.
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Verwijderd: bezoeken
Verwijderd: werkplekinspectie

9. Voor organisaties met meerdere vestigingen, actief binnen de reikwijdte van dit
certificatieschema, dient aan het aantal mandagen een halve dag per vestiging te worden
toegevoegd.
10. Bij uitvoering van een gecombineerde audit met NEN-EN-ISO 9001 door hetzelfde auditteam kan,
met voldoende onderbouwing, een reductie worden gegeven op de tijdsbesteding voor de
bedrijfsaudit met een maximum van 30%.
11. De tijdsbesteding is exclusief de toetsing van de interne examinering van OCE-deskundigen zoals
bedoeld in paragraaf 6.2.1. Indien de organisatie examinering zelf uitvoert, worden hierover
separate afspraken gemaakt tussen de certificaathouder en de CKI.
5.2.2.

Tussentijdse steekproef (onaangekondigde projectbezoeken)

Tijdens de looptijd van het certificaat vinden periodieke beoordelingen op projectlocaties plaats door
de CKI, volgens de onderstaande tabel. Deze projectbeoordelingen vinden onaangekondigd plaats.
Bij vastgestelde tekortkomingen wordt de certificaathouder daarvan op de hoogte gesteld.
Tabel 4: tijdsbesteding onaangekondigde projectbeoordelingen per certificatiejaar (in uren).
Deelgebied
Projectaudit(s)
onaangekondigd
A
4
B
4
A+B
8
De tijdsbesteding voor de beoordeling van een projectlocatie bedraagt tenminste 4 uur (inclusief
rapportage). Het aantal onaangekondigde projectaudits wordt dus als volgt bepaald: tijdsbesteding
projectaudit(s) onaangekondigd / 4.

Verwijderd: worden

Verwijderd: Projectlocaties

Verwijderd: bezoeken
Verwijderd: werkplekinspectie
Verwijderd: gedeeld door

Indien het aantal onaangekondigde projectbeoordelingen in een certificatiejaar niet is uitgevoerd
doordat de certificaathouder te weinig projecten in uitvoering heeft c.q. bij de CKI heeft aangemeld,
dient het ontbrekend aantal in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. De
CKI legt een dergelijke maatregel schriftelijk in het dossier vast. Deze maatregel kan slechts één keer
in een certificatieperiode worden toegepast. Als hier niet aan kan worden voldaan, dient de CKI het
certificaat in te trekken. Hierop is paragraaf 4.2.6 en 5.4 niet van toepassing.
5.3.

Verwijderd: Verslag van
bevindingen

Resultaten van beoordelingen

De resultaten van beoordelingen worden tussentijds aan de organisatie gerapporteerd. Indien
noodzakelijk wordt de organisatie door de certificerende instelling verplicht tot de uitvoering van
corrigerende maatregelen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.4 van dit certificatieschema.
Wanneer de tussentijdse beoordelingsresultaten niet acceptabel zijn of wanneer de tekortkomingen
onvoldoende worden gecorrigeerd, kan de certificerende instelling overgaan tot schorsing of in het
uiterste geval tot het intrekken van het certificaat. Hierop is hoofdstuk 4 van dit certificatieschema van
toepassing, waarin tevens de procedure voor klachten en een herzieningsverzoek staat beschreven.
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5.4.
5.4.1.

Maatregelen
Algemeen

Indien blijkt dat een certificaathouder niet of niet meer voldoet aan de eisen of normen in dit
certificatieschema, worden door de CKI afwijkingen uitgeschreven. Zie hiervoor paragraaf 5.4.3 van
dit certificatieschema. Indien naar aanleiding daarvan geen / onvoldoende corrigerende maatregelen
worden genomen, neemt de CKI maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn het weigeren, schorsen of
intrekken van het certificaat. Door de CKI uitgeschreven afwijkingen en opgelegde maatregelen
worden geregistreerd in een centraal registratiesysteem. Deze informatie wordt door de CKI
vertrouwelijk behandeld.
5.4.2.

Uitwisseling van informatie met de Inspectie SZW

Indien door de CKI bij het uitvoeren van beoordelingen situaties betreffende het uitvoeren van
werkzaamheden zoals bedoeld in dit certificatieschema worden aangetroffen waarin naar het oordeel
van de CKI significant onveilige situaties worden gecreëerd en/of relevante wet- en regelgeving wordt
overtreden, wordt de Inspectie SZW hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij wordt tevens
medegedeeld welke maatregelen door de CKI worden genomen. De CKI stelt de organisatie op de
hoogte van het feit dat de Inspectie SZW is geïnformeerd.
5.4.3.

Certificatiecriteria en opvolging afwijkingen

Eventuele tekortkomingen worden beoordeeld op basis van belangrijkheid. In onderstaande matrix
wordt aangegeven op welke wijze de beoordeling plaatsvindt. De waardering is als volgt
onderverdeeld.
Tabel 5: categorieën van afwijkingen.
Categorie A • één of meer elementen van de norm zijn niet gedocumenteerd, terwijl dit wel
afwijking
wordt vereist;
• één of meer elementen van de norm zijn niet geïmplementeerd;
• bij meer elementen van de norm is sprake van vergelijkbare tekortkoming in
documentatie en/of implementatie (‘trend’);
• er bestaat geen gerechtvaardigd vertrouwen in het voldoen aan wet- en
regelgeving en/of gestelde eisen;
• naar het oordeel van de CKI significant onveilige situaties worden gecreëerd;
• bij een periodiek- of herbeoordelingonderzoek blijkt dat categorie B
afwijkingen structureel niet of onvoldoende gecorrigeerd worden.
Categorie B • bij één van de elementen van de norm sprake is van een tekortkoming in
Afwijking
documentatie en/of implementatie.
Categorie C • bij één van de elementen van de norm kan redelijkerwijs verwacht worden dat,
Opmerking
zonder bijsturing van management, in de toekomst een onvolkomenheid zal
ontstaan.
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De opvolging van afwijkingen door de organisatie dient als volgt plaats te vinden:
1. De organisatie dient binnen vijf werkdagen een concreet voorstel ter opheffing van de categorie A
afwijkingen in te dienen. Dit voorstel is een actieplan met concrete en structurele maatregelen met
een realistische planning. Na acceptatie van de voorgestelde maatregelen zal altijd zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden, de implementatie worden geverifieerd,
zo nodig tijdens een extra audit.
2. Voor categorie B afwijkingen dient de organisatie binnen 3 maanden concrete corrigerende
maatregelen toe te sturen. Maatregelen bij B-afwijking(en) dienen aantoonbaar geïmplementeerd
te zijn (toezenden van bewijsmateriaal) en de effectiviteit wordt bij de eerstvolgende audit getoetst.
3. De implementatie van voorgestelde corrigerende maatregelen voor C-afwijkingen (opmerkingen)
zal tijdens de volgende periodieke audit worden beoordeeld.
5.4.4.

Schorsing van het Systeemcertificaat

Een schorsingsprocedure kan worden gestart indien:
1. er niet wordt voldaan aan de certificatiecriteria zoals omschreven in dit certificatieschema;
2. er tijdens een onaangekondigd bezoek situaties worden geconstateerd waarbij:
a. naar het oordeel van de CKI significant onveilige situaties worden gecreëerd;
b. relevante wet- en regelgeving wordt overtreden.
De schorsingsprocedure houdt in dat het betreffende bedrijf wordt verzocht om binnen vijf werkdagen
een concreet actieplan in te dienen ter opheffing van de tekortkoming. Dit plan dient concrete acties
te bevatten, inclusief de datum waarop de acties gereed zijn. Deze datum dient zo ambitieus mogelijk
te zijn. Indien de tekortkoming binnen de voornoemde termijn niet wordt opgeheven, wordt het
certificaat geschorst gedurende een periode van maximaal 6 weken. Gedurende deze termijn wordt
de organisatie alsnog in de gelegenheid gesteld de tekortkoming op te heffen. Indien dat gedurende
deze termijn niet of onvoldoende plaatsvindt, volgt intrekking van het certificaat volgens paragraaf 5.4
Gedurende de schorsing is de certificaathouder niet bevoegd tot het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals bedoeld in dit certificatieschema.
5.4.5.

Intrekken van het Systeemcertificaat

Het systeemcertificaat zal worden ingetrokken indien het resultaat van de schorsingsprocedure niet
leidt tot een positieve beslissing inzake voortzetting van het certificatietraject. De beslissing tot
intrekking wordt met redenen omkleed kenbaar gemaakt aan de organisatie. Indien een certificaat
wordt ingetrokken is de certificaathouder niet langer bevoegd tot het uitvoeren van de
werkzaamheden zoals bedoeld in dit certificatieschema.
Na intrekking mag een nieuw verzoek tot certificatie pas worden ingediend na het verstrijken van een
periode van minimaal 12 maanden (zie WDAT-OCE). De CKI zorgt voor registratie van deze periode.
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DEEL II: EISEN VOOR CERTIFICATIE
Deel II van dit certificatieschema bevat de eisen die gelden voor een certificaat voor systemen in een
werkveld.
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6. EISEN
Dit hoofdstuk bevat de werkveldspecifieke normen / eisen waaraan het te certificeren systeem dient
te voldoen om voor certificatie in aanmerking te komen. De eisen in dit hoofdstuk vallen uiteen in:
algemene eisen, eisen gesteld aan personeel en middelen, eisen gesteld aan het
managementsysteem en proceseisen.
6.1.

Algemene eisen

De organisatie dient te voldoen aan de volgende algemene eisen.
6.1.1.

Wet- en regelgeving

De organisatie dient een schriftelijke procedure vast te stellen en bij te houden om de eisen van weten regelgeving en andere door haar onderschreven eisen, die van toepassing zijn op de verschillende
aspecten van haar activiteiten, te identificeren en daar toegang toe te hebben. Voorts dient de
organisatie het belang van deze eisen binnen de organisatie kenbaar te maken en de naleving er van
te verzekeren.
6.1.2.

Ontheffing Wet wapens en munitie

De organisatie die is gecertificeerd conform deelgebied A dient te beschikken over een ontheffing
krachtens artikel 4 van de Wet wapens en munitie. Er dient aantoonbaar te worden voldaan aan de in
deze ontheffing opgenomen eisen.
6.1.3.

Verwijderd: Taak Risico
Analyse

RI&E en TRA

De organisatie dient te beschikken over een risico-inventarisatie & –evaluatie (RI&E), welke voldoet
aan de vigerende Arboregelgeving. In aanvulling daarop dient de organisatie te beschikken over
specifieke Taak Risico Analyses (TRA’s) voor risicovolle handelingen en activiteiten tijdens de
procesgang. Voor het opstellen en onderhouden van deze TRA’s dient de organisatie te beschikken
over een procedure voor de identificatie en evaluatie van de kwaliteits- en veiligheidsaspecten voor
en tijdens de activiteiten, alsmede de daaraan gekoppelde effecten op werknemers en omgeving.
Indien men hiervan afwijkt dient men minimaal de gelijkwaardigheid aan te kunnen tonen. Het gaat
hierbij om aspecten, inclusief invloeden van buitenaf, die beheerst kunnen worden en waarvan mag
worden aangenomen dat de organisatie hierop invloed uit kan oefenen.
In een projectplan (zie paragraaf 6.6.2.1) dienen de nodige maatregelen, gekoppeld aan de
inventarisatie, te worden beschreven.
6.1.4.

Verwijderd: a
Verwijderd: t
Verwijderd: r
Verwijderd: a

Verwijderd: 6.6.2

Verzekeringen

De organisatie dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen (de overheid verzekert
geen werkzaamheden die door haar diensten worden uitgevoerd, waardoor deze paragraaf niet van
toepassing is op de EOD):
1. een verzekering waarin is opgenomen een adequate dekking voor het opsporen van CE;
2. een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel
van derden die zich begeven binnen het OCE werkgebied.
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Verwijderd: D
Verwijderd: conventionele
explosieven

Verwijderd: onderstaande

Het management van de organisatie dient jaarlijks de verzekeringsstatus te beoordelen. De resultaten
van deze beoordeling worden geregistreerd. Per project dienen de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden van de verschillende partijen te worden vastgelegd. Voor aanvang van het project
dient in overleg met de opdrachtgever te worden vastgesteld of het pakket aan afgesloten
verzekering(en), eventueel in combinatie met de verzekeringen van de opdrachtgever, voldoende
dekkend is voor het project. De resultaten van deze beoordeling worden opgenomen in het
projectdossier.
6.2.

Eisen management personeel

De organisatie dient te beschikken over een systeem waarmee de inzet van adequaat personeel kan
worden afgestemd op de verschillende typen en technieken van opsporing en benadering. Al de in te
zetten mensen dienen minimaal te voldoen aan de eisen in dit certificatieschema.
6.2.1.

Opleiding en kwalificatie personeel

De organisatie dient er zorg voor te dragen dat personeel (eigen en van derden) dat werkzaamheden
uitvoert in het kader van dit certificatieschema:
1. bekwaam is;
2. medisch en psychisch geschikt is;
3. zonder taalbelemmeringen kan communiceren;
4. voorzien is van de juiste middelen.
De organisatie die gecertificeerd is conform deelgebied A dient minimaal een Senior OCE-deskundige
in vaste dienst te hebben (arbeidsovereenkomst) voor ten minste 32 uur per week.
De organisatie dient te waarborgen dat deskundig personeel (eigen en van derden) dat
werkzaamheden verricht binnen het kader van dit certificatieschema (zie paragraaf 6.6.1), voldoet
aan de eindtermen zoals opgenomen in bijlage 2.
Aantonen dat deskundig personeel voldoet aan de eindtermen kan op de volgende wijzen
plaatsvinden.
1. Door aan de certificatie-instelling aan te tonen dat voorzien is in een bedrijfsinterne
examenstructuur conform de in bijlage 2 genoemde voorwaarden voor examinering en door aan te
tonen dat deskundig personeel een examen volgens deze structuur met goed gevolg heeft
afgelegd;
2. Door overlegging van een certificaat afgegeven door een examenorganisatie die een
overeenkomst heeft met de certificatie-instelling van de organisatie, in het kader waarvan deze
certificatie-instelling heeft vastgesteld dat deze examenorganisatie voldoet aan de in bijlage 2
genoemde voorwaarden voor examinering.
De organisatie dient:
1. een overzicht te hebben van betrokken medewerkers (eigen en van derden) met naam en functie
en de bijbehorende kwalificaties;
2. geschikte registraties bij te houden van de kwalificaties.
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Opmerking [a1]: Tekst
Voorwaarden examinering
verplaatst naar bijlage 2.
Verwijderd: onderstaande
Verwijderd: Voorwaarden
voor examinering:¶
De eindtermen in bijlage 2
worden ten behoeve van
examinering op een
evenwichtige wijze uitgewerkt in
toetstermen;¶
Examinering vindt plaats door
of onder verantwoordelijkheid
van een onafhankelijke
examencommissie die bestaat
uit ten minste vier personen,
waarvan ten minste twee
personen beschikken over
deskundigheid op het gebied
van het opsporen van CE en de
twee andere commissieleden
deskundig zijn op
respectievelijk het
civieltechnisch
opsporingsproces en op het
gebied van opleiding en
examinering;¶
Het afnemen van
praktijkexamens vindt plaats
door ten minste twee personen
die aantoonbaar voldoen aan
de eindtermen voor Senior
OCE-deskundigen in bijlage 2
van dit certificatieschema en
welke niet direct betrokken zijn
geweest bij de opleiding van de
examenkandidaat;¶
Voor het afnemen van examens
wordt een examenreglement
vastgesteld waarin in ieder
geval bepalingen zijn
opgenomen inzake de
aanmeldingsprocedures voor
examens, het beheer van
examenvragen en –opdrachten,
de wijze van examinering, de
eisen aan de examenlocatie, de
wijze van correctie en
beoordeling van examens en
een geschillenregeling;¶
Pagina-einde

¶
Het theorie-examen wordt
zodanig samengesteld dat de
toepasselijke eindtermen op
een evenwichtige wijze worden
afgetoetst en wordt
gewaarborgd dat overlap
tussen examens zoveel
mogelijk wordt voorkomen;¶
Ten behoeve van het afnemen
van praktijkexamens wordt per
onderwerp een examenprotocol
vastgesteld, waarin in ieder
geval wordt opgenomen de
voor examinering benodigde
middelen, de inrichting van de
examenlocatie en een
beoordelingsystematiek;¶
Jaarlijks wordt het functioneren
van de examenstructuur
geëvalueerd, waarbij ten minste
... [4]
aan de orde komt het aantal

6.2.2.

Arbeidsomstandighedenzorg

Overeenkomstig de Arbowet stelt de organisatie de medewerkers periodiek in de gelegenheid een
Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan.
Overeenkomstig de Wet op de medische keuringen dient te worden geïnventariseerd welke functies /
taken specifieke risico’s met zich meebrengen en welke keuringen / onderzoeken hiertoe dienen te
worden aangeboden. Op basis van deze inventarisatie dient een overzicht van deze functies te
worden opgesteld. De te stellen eisen, het doel van de keuring of het onderzoek, de te stellen
gezondheidsvragen en het uit te voeren medisch onderzoek worden overeenkomstig het Besluit
aanstellingskeuringen schriftelijk vastgelegd na schriftelijke advisering daarover door een
gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst.
6.2.3.

Verwijderd: Om de
gezondheid en veiligheid van
medewerkers bij uitoefening
van hun werkzaamheden te
beheersen dient de organisatie
te borgen dat deze medisch en
psychisch voldoende geschikt
zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer de risico’s van werkzaamheden niet kunnen worden weggenomen of onvoldoende
acceptabel kunnen worden gereduceerd, dient de organisatie de medewerkers (vast en tijdelijk) te
voorzien van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Overeenkomstig de arbeidsomstandighedenwetgeving dient de organisatie op basis van de resultaten
uit risico-inventarisaties en taakrisicoanalyses te identificeren welke PBM noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van werkzaamheden. Voor het verstrekken, het onderhoud en de vervanging van PBM’s,
dient een systeem te worden ingericht. Het projectplan dient bepalingen te bevatten ten aanzien van
de toepassing van PBM. De PBM dienen afgestemd te zijn op de voorkomende activiteiten en de
geïdentificeerde risico's.
6.3.

Eisen management middelen

De organisatie dient te beschikken over een systeem waarmee de inzet van adequaat materieel en
middelen kan worden afgestemd op de verschillende typen en technieken van opsporing en
benadering. Al het in te zetten materieel en middelen dient minimaal te voldoen aan de eisen uit dit
certificatie schema.
6.3.1.

Beheersing van materieel en middelen

De organisatie dient het binnen de organisatie aanwezige materieel en middelen te inventariseren,
inclusief onderhouds- en keuringstermijnen, en hiervan een actueel overzicht bij te houden. Voor al
het materieel en de middelen dient de keurende instantie te zijn vastgelegd, inclusief aantoonbare
deskundigheid.
Materieel en middelen dienen te voldoen aan de eisen uit dit certificatieschema (inclusief bijlagen),
alsmede de eigen gedocumenteerde eisen.
De organisatie dient te beschikken over een systeem van identificatie en beheer van alle in te zetten
middelen op een project. Van al het ingezette materieel tijdens een project dient een registratie te
worden bijgehouden op de projectlocatie, waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan
de veiligheidseisen zoals beschreven in de bijlagen behorende bij dit certificatieschema.

Verwijderd: . Het overzicht
dient actueel te zijn en daarom
periodiek te worden bijgewerkt.

Verwijderd: Zowel de
organisatie als de werknemer
dienen zich hiervan te
overtuigen. Middels een
inkoopprocedure dient de
organisatie te borgen dat alleen
materieel en middelen worden
aangeschaft welke aan de
eisen voldoen.
Verwijderd: aa
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De organisatie dient door middel van registraties van keuring en onderhoud aan te tonen dat
materieel en middelen voldoen aan de bijlagen van dit certificatieschema. Binnen het
beheersingssysteem dient te zijn geborgd dat voor werkzaamheden geen ongekeurd of afgekeurd
materieel wordt ingezet.
6.3.2.

Inhuur van materieel, middelen en personen

Bij inhuur van materieel en middelen wordt door de organisatie vooraf vastgesteld dat
1. deze voldoen aan de eisen uit de eisen uit dit schema inclusief de bijlagen;
2. de personen die worden ingezet in projecten voldoen aan de kwalificatie en opleidingseisen.
De resultaten van deze beoordeling worden geregistreerd. Derden betrokken bij het project worden
vooraf op de hoogte gesteld van de relevante projectinformatie. De inhuur ten behoeve van de
opsporing vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van een organisatie die (mede) is
gecertificeerd conform deelgebied A. Inhuur ten behoeve van de civieltechnische ondersteuning vindt
plaats door en onder verantwoordelijkheid van een organisatie die (mede) is gecertificeerd conform
deelgebied B.
6.3.3.

Verwijderd: het
Verwijderd: opsporingsproces

Beheersing van detectie- en meetapparatuur

Detectieapparatuur dient initieel (typekeuring) te worden gevalideerd. Doelstelling hiervan is om vast
te stellen of het detectieapparaat geschikt is voor het opsporen van CE, en zo ja, in welke situaties en
omstandigheden dit apparaat toepasbaar is.

Verwijderd: en vervolgens
jaarlijks

Ten behoeve van de initiële validatie wordt door de organisatie een validatieprotocol vastgesteld,
waarin ten minste de volgende zaken aan de orde komen:
1. soorten objecten (materiaal) / verstoringen die worden gedetecteerd;
2. geschiktheid voor soorten CE en locatiespecifieke omstandigheden;
3. meetbereik (diepte);
4. toepasbaarheid in verschillende grondsoorten;
5. gevoeligheid voor verstoringen;
6. nauwkeurigheid.

Verwijderd: (

Verwijderd: ¶

Verwijderd: en jaarlijkse
Verwijderd: )

De resultaten van de validatie worden gerapporteerd, waarin tevens een vergelijking plaatsvindt met
de specificaties van de gebruikershandleiding en / of de resultaten van vorige validaties van
vergelijkbare apparatuur.
De organisatie dient een overzicht van alle binnen de organisatie gebruikte detectieapparaten op te
stellen en actueel te houden. Voor elke detector dient een werkinstructie te worden opgesteld. De
bediening van detectieapparatuur dient te geschieden door een persoon die aantoonbaar deskundig
is voor het werken met het desbetreffende detectieapparaat.
De organisatie dient een procedure op te stellen hoe deze deskundigheid wordt gewaarborgd en
geregistreerd.
Het onderhoud en kalibreren van meet- en detectieapparatuur dient plaats te vinden op basis van een
kalibratie- en onderhoudssysteem. Bij het onderhoud en kalibreren van meet- en detectieapparatuur
dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen van de fabrikant / leverancier en de resultaten
van de initiële validatie.
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Verwijderd: en jaarlijkse

Meet- en detectieapparatuur dient te worden beveiligd tegen oneigenlijke justering of andere
invloeden die de resultaten negatief kunnen beïnvloeden. Registraties van validatie, kalibratie,
keuringen en onderhoud dienen tenminste voor een periode van 5 jaar te worden bewaard, tenzij een
wettelijke regeling een langere termijn voorschrijft.
6.4.
6.4.1.

Eisen managementsysteem
Algemene eisen

De organisatie dient, in overeenstemming met de eisen uit dit certificatieschema, het eigen
managementsysteem op te zetten, te documenteren, in te voeren en te onderhouden.
6.4.2.

Systeemhandboek

De organisatie dient te beschikken over een gedocumenteerd managementsysteem, waarvan het
systeemhandboek ten minste de volgende aspecten dient te bevatten:
1. het onderwerp en toepassingsgebied (scope) met inbegrip van eventuele uitsluitingen;
2. beschrijving van de niet-uitgesloten en door dit certificatieschema vastgestelde gedocumenteerde
procedures, of een verwijzing ernaar;
3. een beschrijving van de interacties binnen het managementsysteem alsmede met andere
systemen, voor zover het een niet geïntegreerd managementsysteem betreft;
4. een matrix waarin de relatie tussen normelementen uit dit certificatieschema en de
systeemdocumenten is vastgelegd.
Het staat de organisatie vrij om de verschijningsvorm (bijv. elektronisch, hardcopy) van het systeem
af te stemmen op de bedrijfsorganisatie. Uitsluitingen van normparagrafen zijn slechts mogelijk op
basis van de deelgebieden zoals toegelicht in hoofdstuk 1.
6.4.3.

Beheersing van documenten

De organisatie dient te beschikken over een gedocumenteerde procedure waarmee de beheersing
van door dit schema vereiste documenten is geregeld. Dit dient ten minste te omvatten:
1. goedkeuring voor uitgifte;
2. beoordeling en regelmatige actualisatie;
3. identificatie, leesbaarheid en herkenbaarheid;
4. revisiebeheer;
5. beheersing en distributie van externe documenten;
6. voorkomen van onbedoeld gebruik en verwijdering van vervallen documenten;
7. bepaling van bewaartermijnen.
De in dit certificatieschema genoemde projectdocumenten worden minimaal 5 jaar bewaard, tenzij
een wettelijke regeling een langere bewaartermijn vereist.
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6.4.4.

Beheersing van registraties

Registraties moeten worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het voldoen
aan de eisen en van de doeltreffende werking van het managementsysteem. De organisatie dient alle
voor dit doel noodzakelijke registraties alsmede de in dit schema voorgeschreven registraties te
identificeren en door middel van een gedocumenteerde procedure te beheersen, inclusief een opgave
van de bewaartermijn en de wijze van vernietiging. Registraties moeten leesbaar, herkenbaar en
terug te vinden zijn.
6.4.5.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De organisatie moet haar operationele organisatiestructuur vastleggen in een organisatieschema. Uit
dit schema moeten de operationele relaties tussen de vermelde functies blijken. Het management van
de organisatie moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
gedefinieerd, vastgelegd en kenbaar gemaakt in de organisatie.
De organisatie dient een lid van het management te benoemen die, ongeacht overige
verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en bevoegdheid moet hebben om:
1. te bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor het functioneren van het
managementsysteem worden vastgesteld, ingevoerd en onderhouden;
2. te rapporteren aan de directie over het functioneren van het managementsysteem en de
eventuele noodzaak tot verbetering;
3. te bevorderen dat medewerkers zich bewust zijn van zowel de eisen van de opdrachtgever
alsmede van de eisen uit wet- en regelgeving;
4. samen te werken met externe partijen voor zover dit betrekking heeft op het functioneren van het
managementsysteem.
6.4.6.

Directieverantwoordelijkheid

De directie moet het bewijs leveren van haar betrokkenheid bij het ontwikkelen, invoeren en
functioneren van het beleid van de organisatie door:
1. het belang om te voldoen aan zowel de eisen van opdrachtgevers als aan wet- en regelgeving
kenbaar te maken binnen de organisatie;
2. het gedocumenteerde en ondertekende ondernemingsbeleid zodanig in te richten dat daarmee
invulling aan dit schema wordt gegeven;
3. het beleid ten minste één keer per drie jaar te evalueren en - zo nodig - te actualiseren;
4. ten minste jaarlijks het managementsysteem te beoordelen op geschiktheid, doeltreffendheid en
aansluiting bij de organisatie alsmede de eisen uit dit certificatieschema;
5. op basis van de evaluatie zo nodig verbeteringen aan te brengen en het beleid bij te stellen;
6. de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.
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6.4.7.

Interne communicatie

De organisatie dient in haar managementsysteem de interne communicatieprocessen vast te leggen
voor zover deze betrekking hebben op de werkzaamheden binnen de werkingssfeer van dit
certificatieschema. Geïdentificeerd dient te worden:
1. doel / onderwerp;
2. aanwezigen;
3. frequentie;
4. wijze van verslaglegging.
6.4.8.

Externe communicatie

De organisatie dient vast te leggen op welke wijze de communicatie met belanghebbende partijen
wordt georganiseerd. Hiertoe dient de organisatie per project te identificeren welke belanghebbende
partijen dit betreft en hoe deze worden geïnformeerd, hieronder vallen minimaal:
1. EOD;
2. opdrachtgever;
3. gemeente(n) waarbinnen de opsporing wordt uitgevoerd en indien noodzakelijk de naburige
gemeenten;
4. de certificatie-instelling;
5. relevante hulpverleningsdiensten;
6. ingehuurde bedrijven.
6.4.9.

Verwijderd: ¶
Voorts dient de organisatie te
beschikken over
procedures/instructies voor het
betrekken van werknemers bij
de ontwikkeling en invoering
van veiligheidsprocedures.¶
¶
Verwijderd: D

Bewaking en meting

De organisatie moet de benodigde bewaking-, meet- en analyseprocessen bepalen, plannen en
invoeren om:
1. aan te tonen dat de dienstverlening en procesbeheersing voldoet aan de eisen van dit schema;
2. te bewerkstelligen dat het managementsysteem voldoet aan de geldende eisen uit dit
certificatieschema;
3. aan te tonen dat men voldoet aan wet- en regelgeving.
6.4.10. Werkplekinspecties
De organisatie dient binnen haar managementsysteem te voorzien in periodieke werkplekinspecties
om tijdig te signaleren of werkplekcondities en gedrag of handelingen van medewerkers en derden
leiden tot onveilige situaties die resulteren in afwijkingen, incidenten of ongevallen.
Daartoe dient in het managementsysteem ten minste het volgende te zijn vastgelegd:
1. minimaal één keer per maand een inspectie door de direct leidinggevende per project;
2. halfjaarlijkse inspectie door management;
3. methode en registratie van inspecties;
4. opvolging van inspectieresultaten;
5. analyse van tekortkomingen;
6. terugkoppeling naar medewerkers.
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Verwijderd: :

6.4.11. Interne audits
De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om vast te stellen of het
managementsysteem:
1. voldoet aan de eisen uit dit certificatieschema;
2. voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
3. doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.
Middels een gedocumenteerde auditplanning dient de organisatie aan te tonen dat jaarlijks alle
elementen van dit schema ten minste eenmaal worden getoetst. Het gewogen belang van processen,
geïdentificeerde risicogebieden en resultaten van eerdere audits dient hierin tot uiting te komen.
Tijdens de interne auditcyclus dient ook het bezoek aan ten minste één projectlocatie te worden
opgenomen, waarbij de aandacht ligt op systeemaspecten welke niet tijdens de werkplekinspecties
zijn meegenomen.
Ten aanzien van de bekwaamheid en beoordeling van auditors dient de organisatie een procedure in
te richten welke aansluit op de eisen van de NEN-EN-ISO 19011 Richtlijnen voor het uitvoeren van
kwaliteits - en/of milieumanagementsysteemaudits. Door de keuze van auditors en het uitvoeren van
audits moeten de objectiviteit en onpartijdigheid van het auditproces gegarandeerd worden. De
auditors mogen geen audit uitvoeren over hun eigen werk en dienen voldoende gekwalificeerd te zijn.
Er dient een gedocumenteerde procedure te zijn waarin is vastgelegd hoe:
1. het auditprogramma wordt bestuurd en beheerd en wie hiervoor verantwoordelijk is;
2. doelstellingen van de directie worden vertaald naar het auditprogramma;
3. een auditteam wordt samengesteld;
4. audits worden gepland, uitgevoerd en gerapporteerd;
5. auditresultaten worden opgevolgd en geanalyseerd.
6.4.12. Beheersing van klachten en tekortkomingen
De organisatie dient te beschikken over een schriftelijke procedure en deze op peil te houden ten
aanzien van de behandeling van klachten en tekortkomingen in relatie tot het geleverde werk en het
managementsysteem. Door middel van de procedure dient o.a. geregeld te zijn:
1. wie de verantwoordelijke functionarissen zijn voor de behandeling;
2. dat klachten/tekortkomingen geregistreerd en gearchiveerd worden;
3. dat de melder wordt geïnformeerd over het resultaat van de afhandeling;
4. dat er terugkoppeling betreffende de klacht / tekortkoming binnen de organisatie plaatsvindt.
Verder dient de organisatie in het projectplan aan te geven welke functionarissen aanspreekbaar zijn
ingeval er tijdens of na de uitvoering van het werk problemen geconstateerd worden. Deze
functionarissen dienen bevoegd te zijn om corrigerende maatregelen te nemen om de problemen op
te heffen. Dit dient in de functiebeschrijving te worden vastgelegd.
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Verwijderd: :2002

6.4.13. Beheersing van ongevallen en incidenten
De organisatie dient te beschikken over een schriftelijke procedure, en deze op peil te houden, voor
het melden, registreren, onderzoeken en beheersen van (bijna) ongevallen en incidenten met en
zonder verzuim, brand en schade aan mens, materieel en omgeving. Deze procedure dient ten
minste te bevatten:
1. wijze van melding en rapportage;
2. onderzoeksmethode;
3. afhandelingstermijnen;
4. aanwijzing onderzoeksverantwoordelijke;
5. vaststellen verbetermaatregelen en terugkoppeling TRA;
6. controle op uitvoering en effectiviteit;
7. publicatie en communicatie.

Verwijderd: ¶

6.4.14. Voorbereiding op noodsituaties
De organisatie dient procedures en beheersmaatregelen vast te stellen en te documenteren waarmee
de waarschijnlijkheid van en reactie op mogelijke incidenten en noodsituaties kan worden beheerst
ten einde de situaties te voorkomen of uitbreiding hiervan te beperken. Deze procedure dient ten
minste de volgende taken te bevatten:
1. communicatie intern en met de omgeving en betrokkenen;
2. preventieve en correctieve maatregelen;
3. vereiste middelen;
4. competentie eisen.
De organisatie dient haar noodplannen periodiek (minimaal jaarlijks) te evalueren en bij te stellen op
basis van de eigen evaluaties. Het noodplan dient onderdeel uit te maken van het projectplan.
6.5.

Proceseisen vooronderzoek en Projectgebonden Risicoanalyse

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van het vooronderzoek en de Projectgebonden
Risicoanalyse (PRA).

6.5.1

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het
onderzoeksgebied CE aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen. Het
vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van
bronnenmateriaal. Eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende CE bodembelastingkaart.
De organisatie dient bij aanvang van het onderzoek na te gaan of er in het verleden onderzoek is
uitgevoerd naar de aanwezigheid van CE, en zo ja, te rapporteren op welke wijze deze informatie is
betrokken bij het onderzoek.
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6.5.1.1.

Verwijderd: atie

Inventariseren van bronnenmateriaal

Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van:
1. gebeurtenis / informatie die een aanwijzing vormt dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte
daarvan, verdacht is op de aanwezigheid van CE (indicaties);
2. gebeurtenis / informatie die een aanwijzing vormt dat het verdacht gebied, of een gedeelte
daarvan, als onverdacht kan worden aangemerkt (contra-indicatie).

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Het bronnenonderzoek resulteert in een lijst met oorlogshandelingen die mogelijk hebben geleid tot
het achterblijven van CE in het onderzoeksgebied (indicaties). Deze lijst bevat tevens een
bronvermelding en verwijzing naar de datums waarop de oorlogshandelingen hebben
plaatsgevonden.
De organisatie dient daarvoor ten minste de in de onderstaande tabel weergegeven verplichte
bronnen te raadplegen. Aanvullende bronnen worden in ieder geval geraadpleegd indien sprake is
van de onder de toelichting op de aanvullende bronnen beschreven situatie. In de rapportage wordt
gemotiveerd waarom een aanvullende bron wel / niet geraadpleegd is. Eventuele leemten in kennis
dienen te worden gespecificeerd in de rapportage.
Tabel 6: overzicht verplichte en aanvullende bronnen.
Bron
Literatuur
Gemeentelijk en provinciaal archief
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Nationaal Archief te Den Haag
Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te Rijswijk
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Luchtfotocollectie Wageningen UR en Kadaster
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
The National Archives te Londen / Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg /
National Archives te College Park (VS)
Luchtfotocollectie Royal Commission on the Ancient and Historical
Monuments of Scotland te Edinburgh
Getuigenverklaringen

Raadplegen
Verplicht
Aanvullend
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerking [a2]: Tabel is
geheel vervangen.

Met opmaak: Duits
(standaard)
Met opmaak: Duits
(standaard)

X

Het inventariseren van bronnenmateriaal dient op een eenduidige wijze te worden gedocumenteerd,
zodanig dat gebruikte bronnen te herleiden zijn door een derde partij. De organisatie dient te
beschikken over een schriftelijke procedure waarin de methodiek van het onderzoek is vastgelegd,
waarin herleidbaarheid en volledigheid van feiten worden geborgd en waarin de archivering van
gegevens die bruikbaar kunnen zijn voor een vervolgstap in het proces opsporen van CE is geregeld.
Toelichting verplichte bronnen
Literatuur
Voor het onderzoeksgebied dienen relevante literatuurbronnen te worden geraadpleegd, zowel
standaardwerken als eventuele specifieke regionale informatiebronnen.
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Verwijderd: Aan de start van
het bronnenonderzoek wordt op
basis van literatuuronderzoek
een lijst opgesteld met
oorlogshandelingen die relevant
zijn voor de mogelijke
aanwezigheid van CE in het
onderzoeksgebied (indicaties).
Deze lijst bevat tevens een
verwijzing naar de datums
waarop de oorlogshandelingen
hebben plaatsgevonden. ¶

Gemeentelijk en provinciaal archief
Bij het raadplegen van het gemeentelijke en provinciaal archief dienen ten minste de stukken van de
luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en de oorlogsschaderapporten
te worden geraadpleegd. Indien deze stukken niet aanwezig zijn, dient dit te worden vermeld in de
rapportage.
Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE dient in het gemeentelijke en provinciaal archief
voorts te worden gezocht naar gegevens over relevante naoorlogse ontwikkelingen (contra
indicaties), tenzij andere bronnen hierover reeds voldoende informatie hebben opgeleverd. Indien
deze gegevens niet aanwezig zijn, dient dit te worden vermeld in de rapportage.
Verwijderd:

Pagina-einde

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
De organisatie raadpleegt de Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k) en de
Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West
(toegangsnummer 077) uit het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
Nationaal Archief te Den Haag
De organisatie raadpleegt de collectie “Binnenlandse Zaken” (toegangsnummer 2.04.53.15 ) waarin
de berichten van gemeenten aan de Rijksinspectie Luchtbescherming te Den Haag in de periode
1940-1943 zijn ontsloten.
Semistatische archiefdiensten Ministerie Defensie te Rijswijk
De organisatie raadpleegt de collectie van de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (“MMOD”) waarin de
ruimingen in de periode 1945-1947 zijn ontsloten.
Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Verwijderd: D

Bij het raadplegen van het archief van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie dient als eerste de
database met meldingen van aangetroffen CE en de collectie mijnenveldkaarten te worden
geraadpleegd. Indien in de database met meldingen van aangetroffen CE indicaties voor de
aanwezigheid van CE worden aangetroffen, dient de collectie MORA’s/UO’s te worden geraadpleegd.
Indien in de collectie mijnenveldkaarten indicaties voor de aanwezigheid van CE worden
aangetroffen, dient de collectie mijnenveld ruimrapporten te worden geraadpleegd.

Verwijderd: s D

Luchtfotocollectie Wageningen UR en Kadaster

Verwijderd: Universiteit

De organisatie dient beschikbare luchtfoto’s betreffende de datum waarop de oorlogshandelingen
hebben plaatsgevonden te inventariseren. Daaruit worden de bruikbare luchtfoto’s geselecteerd. Bij
de selectie van luchtfoto’s dient rekening te worden gehouden met: opnamedatum in relatie tot
oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. De organisatie interpreteert de
geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het landschap als gevolg van oorlogshandelingen
en indicaties zoals genoemd in bijlage 3. De interpretatie van luchtfoto’s dient te geschieden door een
deskundige met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945. De organisatie
dient de beschikbare luchtfoto’s te rapporteren en daarin tevens de selectie te motiveren.
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Verwijderd: Topografische
Dienst

Verwijderd: de aanwezigheid
van militaire werken

Indien er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE, dient de organisatie de luchtfoto’s en/of
satellietbeelden te verzamelen met dekking van het onderzoeksgebied uit de naoorlogse periode.
Toelichting aanvullende bronnen
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
De collectie “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te
Londen (1940-1945)” met collectienummer 575 van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit raadpleging van de (verplichte) bronnen blijkt dat
er een indicatie is dat er Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
De collectie “gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” met collectienummer 409 van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie dient ten minste te worden geraadpleegd indien uit
raadpleging van de verplichte bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben
plaatsgevonden in de periode mei 1940.
The National Archives te Londen / Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg / The National Archives te
College Park (VS)
Er dient aanvullend bronnenonderzoek plaats te vinden indien uit raadpleging van de verplichte
bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat oorlogshandelingen in de vorm van luchtaanvallen met
afwerpmunitie hebben plaatsgevonden, maar daarover geen concrete en volledige informatie
aanwezig is in de Nederlandse archieven en op de geraadpleegde luchtfoto’s over:
1. het aantal, de hoofd- en subsoort, kaliber en het type ontsteker(s) van de afwerpmunitie die
tijdens de luchtaanval is ingezet;
2. de inslaglocaties daarvan.

Verwijderd: ¶
Indien er indicaties zijn voor de
aanwezigheid van CE, dient de
organisatie de luchtfoto’s en/of
satellietbeelden te verzamelen
met dekking van het
onderzoeksgebied uit de
naoorlogse periode. De
organisatie vergelijkt de
luchtfoto’s/satellietbeelden met
luchtfoto’s uit het tijdvak 19401945, met als doel te
inventariseren welke
naoorlogse ontwikkelingen in
het onderzoeksgebied hebben
plaatsgevonden waarbij grond
is geroerd of verzet. De
organisatie dient de selectie
van luchtfoto’s/satellietbeelden
te motiveren in het rapport.¶
¶
Verwijderd: Nederlands
Instituut voor
Oorlogsdocumentatie¶
De organisatie raadpleegt de
literatuurcollectie van het
Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie indien
onvoldoende informatie
aanwezig is om een totaalbeeld
te vormen van
oorlogshandelingen in het
onderzoeksgebied.¶
¶
Verwijderd: zijn
Met opmaak: Duits
(standaard)
Verwijderd: a

Aanvullend onderzoek omvat één of meerdere van de onderstaande buitenlandse archieven:
1. The National Archives te Londen;
2. Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg;
3. The National Archives te College Park (VS).
De organisatie dient de keuze voor het te raadplegen archief / de te raadplegen archieven te
motiveren in het rapport op basis van het reeds verzamelde bronnenmateriaal.
Luchtfotocollectie Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland te
Edinburgh

Verwijderd: Washington DC
Met opmaak: Duits
(standaard)
Verwijderd: waarbij mogelijk
CE in het onderzoeksgebied
terecht zijn gekomen,
Verwijderd: er onvoldoende
Verwijderd: <#>de aard van
de oorlogshandeling;¶
Met opmaak

... [5]

Verwijderd: en

Indien er geen luchtfoto’s in de verplichte luchtfotoarchieven aanwezig zijn van datums vlak na een
relevante oorlogshandeling om deze te verifiëren, dan dient aanvullend de luchtfotocollectie van de
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland te Edinburgh te worden
geraadpleegd.

Verwijderd: CE dat
Verwijderd: oorlogshandeling
Verwijderd: CE
Verwijderd: a
Verwijderd: Washington DC
Verwijderd: The Aerial
Reconnaissance Archives¶
Verwijderd: Indien de
verplichte luchtfotoarchieven
onvoldoende resultaat
... [6]
opleveren, wordt aanvullend de
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Getuigenverklaringen
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of getuigen worden gehoord. Dit wordt gerapporteerd.
Indien getuigen worden gehoord, dient een schriftelijke getuigenverklaring te worden opgesteld en
getekend door de getuige en / of door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever die bij het horen
van de getuige aanwezig is. De getuigenverklaring wordt opgenomen als bijlage bij het rapport.
6.5.1.2.

Beoordelen van bronnenmateriaal

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

De indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek worden beoordeeld en op basis daarvan
wordt gemotiveerd vastgesteld:
1. of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja;
2. hoofdsoort, kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm van vermoedelijke CE en voor de
hoofdsoort afwerpmunitie tevens de subsoort, type ontsteker(s) en het verwachtte aantal;
3. horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied.

Verwijderd: en evalueren

Verwijderd: de (sub)
Verwijderd: hoeveelheid en

Bij de beoordeling en evalueren van het bronnenmateriaal worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de
conclusie ONVERDACHT gerapporteerd.
2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van onafhankelijk bronnen, bij voorkeur twee of meer. In
de rapportage wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de bron(nen) is beoordeeld.
3. Indicaties / contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze essentieel
is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE in het
onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende uitgangspunten:
a. indicaties / contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de huidige
topografie;
b. waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt dit
gedocumenteerd;
c. bij gebruikmaking van indicaties/contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient de
locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden overgenomen.

Verwijderd: twee of meer
Verwijderd: verifieerbare
Verwijderd: . Indien slechts
één bron is aangetroffen, wordt
dat duidelijk aangegeven in de
rapportage.
Verwijderd: ingeschat

4. De interpretatie van luchtfoto’s/satellietbeelden vindt als volgt plaats.
a. Betreffende de luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945:
i. De organisatie dient beschikbare luchtfoto’s betreffende de datum waarop de
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden te inventariseren. Daaruit worden de
bruikbare luchtfoto’s geselecteerd. De organisatie dient de selectie van luchtfoto’s te
motiveren in het rapport. Hierbij dient rekening te worden gehouden met: opnamedatum in
relatie tot oorlogshandelingen, kwaliteit van het fotobeeld en de schaal.
ii. De organisatie interpreteert de geselecteerde luchtfoto’s ten minste op schade aan het
landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de indicaties zoals genoemd in bijlage 3.
De interpretatie dient te geschieden door minimaal twee deskundigen met ervaring in de
interpretatie van luchtfoto’s uit het tijdvak 1940-1945.
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Met opmaak: Inspringing:
Verkeerd-om: 1,06 cm,
Genummerd + Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: a, b,
c, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:
1,13 cm + Tab na: 1,77 cm +
Inspringen op: 1,77 cm, Tabs:
1,23 cm, Tab weergeven +
Niet op 1,77 cm

Deze interpretaties dienen onafhankelijk van elkaar plaats te vinden waarbij één van de
deskundigen niet op de hoogte is van de indicaties van gebeurtenissen naar aanleiding
van het overige bronnenonderzoek. Verschillen in interpretatie worden door de
deskundigen samen - eventueel in samenspraak met een andere deskundige herbeoordeeld.
b. Betreffende de naoorlogse luchtfoto’s/satellietbeelden:
i. De organisatie dient beschikbare naoorlogse luchtfoto’s/satellietbeelden te inventariseren.
Daaruit worden de bruikbare luchtfoto’s/satellietbeelden geselecteerd. De organisatie dient
de selectie van luchtfoto’s/satellietbeelden te motiveren in het rapport.
ii. De organisatie vergelijkt deze luchtfoto’s/satellietbeelden met luchtfoto’s uit het tijdvak
1940-1945, met als doel te inventariseren welke naoorlogse ontwikkelingen in het
onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden.

Met opmaak: Inspringing:
Verkeerd-om: 1,06 cm,
Genummerd + Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: a, b,
c, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:
1,13 cm + Tab na: 1,77 cm +
Inspringen op: 1,77 cm, Tabs:
1,23 cm, Tab weergeven +
Niet op 1,77 cm

5. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 als leidraad gehanteerd.
Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken.
b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, is
de conclusie ONVERDACHT.
c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen in het onderzoeksgebied bepaalde
hoofdsoorten van CE zijn gebruikt/betrokken geweest, dan is (een deel van) het
onderzoeksgebied VERDACHT op de aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, tenzij op
basis van contra-indicaties het tegendeel kan worden bewezen.
6. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per hoofdsoort
CE van vermoedelijke CE. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.
a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 als richtlijn
gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken.
b. Uitgangspunten verticale afbakening:
i. bij het bepalen van de verticale afbakening per hoofdsoort dient specifiek rekening te
worden gehouden met in ieder geval: bodemtype, gewicht en kaliber / diameter CE;
ii. voor het berekenen van de penetratiediepte van afwerpmunitie wordt gebruik gemaakt
van een rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende
parameters: de afwerphoogte, de indringingssnelheid, het gewicht van de bom, de
diameter van de bom, het bodemtype en de weerstand van de bodem;
iii. indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, wordt op
basis daarvan bepaald of, en zo ja tot welke diepte minus huidig maaiveld / huidige
waterbodem de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten;
iv. de verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot de diepte ten
opzichte van NAP.
c. Uitgangspunten horizontale afbakening:
i. bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie gemotiveerd,
gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal;
ii. het verdachte gebied wordt weergegeven in RD coördinaten.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering
Verwijderd: (sub)
Verwijderd: ,
Verwijderd: hoeveelheid en
verschijningsvorm
Verwijderd: bijlage
Met opmaak: Inspringing:
Verkeerd-om: 0,32 cm, Met
opsommingstekens + Niveau: 2
+ Uitgelijnd op: 1,27 cm +
Tab na: 1,9 cm + Inspringen
op: 1,9 cm
Verwijderd: weerstand,
verwachte indringingsnelheid
en –hoek
Verwijderd: , vorm
Verwijderd: afwerpsnelheid
Verwijderd: (gerelateerd aan
NAP),
Met opmaak: Inspringing:
Verkeerd-om: 0,32 cm, Met
opsommingstekens + Niveau: 2
+ Uitgelijnd op: 1,27 cm +
Tab na: 1,9 cm + Inspringen
op: 1,9 cm
Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering
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d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de
(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: afgeworpen,
verschoten / gegooid / gelegd / weggeslingerd, opgeslagen / gedumpt / begraven (inclusief
redepositie), als restanten uit springputten of explosie en als onderdeel van
(vliegtuig)wrakken en / of gezonken vaartuigen.
6.5.1.3.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Uitsluitingen / onderzoeksbeperkingen

In overleg met de opdrachtgever kan worden besloten om de verticale afbakening van het verdachte
gebied en, voor zover het afwerpmunitie betreft, het verwachtte aantal uit te sluiten van het
vooronderzoek. Deze keuze kan samenhangen met de aard van het onderzoek en / of de grootte van
het onderzoeksgebied en wordt gemotiveerd in de rapportage. De verticale afbakening is in ieder
geval vereist voor het uitvoeren van een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA).Tevens is de verticale
afbakening vereist indien het de bedoeling is om, na opsporing, in het proces-verbaal van oplevering
een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid van CE zonder beperking in het verticale vlak.
In overleg met de opdrachtgever kan voorts worden besloten om het vooronderzoek (eerst) uitsluitend
te richten op de indicaties die wijzen op de vermoedelijke aanwezigheid van CE en geen onderzoek
te doen naar mogelijke contra-indicaties over de periode 1945 - heden. In dat geval wordt (in eerste
instantie) geen onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld naoorlogse ontwikkelingen in het
onderzoeksgebied, die relevante contra-indicaties kunnen opleveren. Deze onderzoeksbeperking
wordt onder opgave van reden in het rapport beschreven.
6.5.1.4.

Rapportage en CE bodembelastingkaart

Verwijderd: / of de
inventarisatie van de
hoeveelheid van vermoedelijke
CE
Verwijderd: risicoanalyse
voor het toekomstige gebruik
Verwijderd: van het
verdachte gebied en deze
maakt daar dan onderdeel van
uit
Verwijderd:

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Het resultaat van het vooronderzoek omvat een rapportage en een daarbij behorende digitale CE
bodembelastingkaart, inclusief een opgave van de (on)nauwkeurigheid van de positionering.
De rapportage omvat, naast de in de voorgaande subparagraaf genoemde zaken, ten minste:
1. aanleiding van het vooronderzoek;
2. methode van het vooronderzoek;
3. omschrijving en doelstelling van opdracht;
4. begrenzing van het onderzoeksgebied;
5. beschrijving uitvoering onderzoek (inclusief betrokken personen);
6. verantwoording bronnenmateriaal (inclusief bronverwijzing);
7. resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal;
8. beschrijving van leemten in kennis.

Met opmaak: Genummerd +
Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: 1,
2, 3, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:
0 cm + Tab na: 0,63 cm +
Inspringen op: 0,63 cm

In de rapportage dient de methode van het onderzoek vastgelegd te worden, herleidbaarheid en
volledigheid van feiten dienen te worden geborgd. Tevens dient aangegeven te worden hoe de
gegevens die bruikbaar zijn voor een vervolgstap worden gearchiveerd.
De bronverwijzingen van de gebruikte archiefstukken bevatten minimaal de archiefbewaarplaats,
naam en nummer van de een collectie of toegang en het inventarisnummer. Indien luchtfoto’s zijn
geraadpleegd, dienen aanvullend het sortienummer en het luchtfotonummer te worden vermeld.
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Verwijderd: in het rapport
Verwijderd: ,- archief- en/of

Op de CE bodembelastingkaart wordt per hoofdsoort het verdachte en onverdachte gebied
(horizontaal) binnen het onderzoeksgebied weergegeven. De kaart dient te zijn geprojecteerd op een
ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet. De kaart bevat ten minste een titel, auteur, noordpijl, schaal, datum van opmaak /
versie / kenmerk en legenda. De cartografische weergave van analoge reproducties van de kaart(en)
dient te waarborgen dat de coördinaten van ingetekende geometrische objecten nauwkeurig kunnen
worden afgelezen.

Verwijderd: niet-

Verwijderd: in het
Rijksdriehoekstelsel

Het rapport en de CE bodembelastingkaart dienen te worden geaccordeerd door een door het
management bevoegd persoon.
6.5.2

Projectgebonden Risicoanalyse

De PRA is een beoordeling van de risico’s van de, op basis van het vooronderzoek, te verwachten
CE in het PRA gebied, in het licht van het veilig bouwen, benutten en slopen van een beoogde
bestemming, om te komen tot aanbevelingen inzake opsporing, bestemmingswijziging en of andere
maatregelen om deze risico’s te beheersen.
De PRA bestaat uit de volgende onderdelen:
1. vaststellen PRA gebied;
2. analyse uitgevoerde vooronderzoek(en);
3. vaststellen locatie specifieke omstandigheden;
4. identificatie toekomstig gebruik (definitie van het project);
5. identificatie van invloedsfactoren
6. studie van gevaarsfactoren;
7. identificatie van uitwerkingsfactoren;
8. beoordeling van de risico’s (scenariostudie);
9. conclusie en aanbevelingen.
6.5.1.5.

Opmerking [a3]: Nummering
van deze subparagraaf klopt
nog niet. Moet zijn 6.5.2.1 en
verder.

Vaststellen PRA gebied

In overleg met de opdrachtgever wordt het PRA gebied bepaald en beschreven.
6.5.1.6.

Analyse eerder uitgevoerde vooronderzoek(en)

Als basis voor de PRA dienen de resultaten van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
vooronderzoek(en), uitgevoerd conform paragraaf 6.5 van het WSCS-OCE. Indien dit vooronderzoek
niet voldoet aan het WSCS-OCE, wordt hierover afstemming gepleegd met de opdrachtgever. De
daarover gemaakte afspraken (aanvullen vooronderzoek of niet) worden vastgelegd in het
projectdossier en de rapportage van de PRA.
Nagegaan wordt of de volgende zaken aan de orde geweest zijn in het vooronderzoek, en zo niet,
dan wordt het vooronderzoek daarop conform paragraaf 6.5.3 van het WSCS-OCE aangevuld:
1. verticale afbakening van het verdachte gebied (maximale indringingsdiepte);
2. inventarisatie van aantal, soort, subsoort en verschijningsvorm van vermoedelijke CE;
3. onderzoek naar de mogelijke (contra-)indicaties over de periode 1945 – heden (naoorlogse
ontwikkelingen).
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6.5.1.7.

Vaststellen locatiespecifieke omstandigheden

De voor de PRA relevante locatiespecifieke omstandigheden worden in beeld gebracht. Daarbij wordt
in ieder geval gekeken naar:
1. aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kwetsbare infrastructuur;
2. omgevingsfactoren die een detectieonderzoek kunnen verstoren of hinderen;
3. grondwaterpeil en (water)bodemsoort en in geval van waterbodem de waterdiepte;
4. beschikbare informatie over bodemverontreiniging en te verwachten archeologische vondsten;
5. eventuele relevante naoorlogse ontwikkelingen in het PRA gebied na datum van de uitvoering
van het / de vooronderzoek(en) zoals bedoeld in paragraaf 1.1.3.
6.5.1.8.

Identificatie van toekomstig gebruik (definitie project)

Ten behoeve van de PRA wordt het toekomstig gebruik van het PRA gebied in beeld gebracht en
wordt geïnventariseerd en beschreven welke handelingen er op welke wijze in of op de (water)bodem
kunnen optreden, inclusief een bronverwijzing.
Niet uitputtende lijst van handelingen:
1. normale gebruiksfunctie;
2. inbrengen van heipalen / damwanden;
3. ontgraven;
4. ophogen;
5. plaatsen van boringen;
6. sonderen;
7. grondwateronttrekking;
8. baggeren;
9. groenwerk;
10. trekken van heipalen / damwanden;
11. sloopwerkzaamheden.
6.5.1.9.

Identificatie van invloedsfactoren

De invloedsfactoren van het toekomstig gebruik worden per handeling geïnventariseerd en
geëvalueerd. Er worden de volgende invloedsfactoren onderscheiden:
1. beweging;
2. grondtrillingen;
3. toucheren van het CE;
4. brand / temperatuur;
5. (lucht)druk;
6. blootstellen aan de buitenlucht.
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6.5.1.10.

Studie van gevaarsfactoren

De gevaarssfactoren van de verwachte CE (en gebruikte ontstekingsmiddelen) worden
geïnventariseerd. Er worden de volgende gevaarsfactoren onderscheiden:
1. voorgespannen slagpinveer;
2. vertragingsinrichting;
3. antistoringsinrichting (valstrik);
4. (gevoeligheid van) explosieve stoffen;
5. pyrotechnische of brandladingen;
6. witte fosfor.
6.5.1.11.

Identificatie van uitwerkingsfactoren

De uitwerkingsfactoren van de op basis van het vooronderzoek verwachte CE worden
projectspecifiek beschreven op basis van de parameters in de onderstaande tabel. De
uitwerkingsfactoren worden per hoofd- / subsoort (ontsteker / kaliber) van CE bepaald. Tevens
worden de eventuele bijzondere risico’s van CE beschouwd, zoals bijvoorbeeld gevormde lading,
witte fosfor en toxiciteit.
Tabel 7: parameters uitwerkingsfactoren.
Verwijderd: ¶

Uitwerkingsfactor
Relevante parameters
Uitwerking uitgedrukt in:
Scherfwerking
NEM / kaliber
Minimale diepte
Meters
Schokgolf
NEM
Minimale diepte
Meters / kracht
Luchtdrukwerking
NEM / Kaliber
Wel / niet maaiveld
Meters
Hitte / brand
Kaliber / subsoort
Wel / niet maaiveld
Meters
Netto Explosieve Massa, ook wel aangeduid als Netto Explosief Gewicht (NEG)
Diepte: diepte van het CE ten opzichte van het huidige maaiveld / waterspiegel.

6.5.1.12.

Beoordeling van risico’s (scenariostudie)

Op basis de voorgaande stappen worden de risico’s beoordeeld, met onderscheid in:
1. de kans dat CE ongewenst tot uitwerking komen ten gevolge van het project / de projecten;
2. de uitwerkingsfactoren ten gevolge daarvan (ondergrondse en bovengrondse explosies), inclusief
de maximale uitwerkingsfeer.
In de risicobeoordeling van de uitwerkingsfactoren wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds
materiële gevolgen (zoals ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en gebouwen) en anderzijds
gevolgen voor personen. Op basis van de risicobeoordeling wordt vastgesteld welke van de volgende
scenario(‘s) van toepassing kunnen zijn.
Scenario I:
Er wordt vanwege het project geen uitwerking van de (vermoede) CE verwacht.
Scenario II:
Er wordt vanwege het project wel uitwerking van de (vermoede) CE verwacht, maar de
uitwerkingsfactoren zijn aanvaardbaar.
Scenario III:
Er wordt vanwege het project wel uitwerking van de (vermoede) CE verwacht, maar de
uitwerkingsfactoren zijn door het treffen van effectgerichte maatregelen beheersbaar.
Pagina 45 van 76

Scenario IV:
Er wordt vanwege het project wel uitwerking van de (vermoede) CE verwacht, de effecten zijn niet
beheersbaar, maar project kan (gedeeltelijk) worden aangepast.
Scenario V:
Er wordt vanwege het project wel uitwerking van de (vermoede) CE verwacht, de effecten zijn niet
beheersbaar en het project kan niet (gedeeltelijk) worden aangepast. Opsporen van CE noodzakelijk.
Van de mogelijke scenario’s wordt een globale beschouwing gegeven van kosten, tijd, praktische
haalbaarheid en de restrisico’s. Scenario V (opsporen) wordt altijd beschouwd.
Bij scenario II en III wordt vastgesteld welke risico’s aanvaardbaar c.q. wanneer de risico’s
aanvaardbaar zijn. Voor zover beschikbaar wordt daarbij getoetst aan bestaande normen en
richtlijnen en geldende wet- en regelgeving.
Bij scenario III wordt beschreven welke effectgerichte maatregelen mogelijk zijn om de risico’s te
beheersen en wat de resteffecten zijn.
Bij scenario IV wordt beschreven welke aanpassingen van het project nodig zijn om tot één of
meerdere van de scenario’s I t/m III te komen.
Bij scenario V wordt een opsporingsadvies gegeven, gericht op het opsporen van CE. Daarin wordt
ingegaan op locatiespecifieke omstandigheden in relatie tot toepasbare detectietechnieken en
uitvoeringsmethoden en benaderingswijze en de planning daarvan in relatie tot het project. Scenario
V kan ook worden ingezet om het verdachte gebied te verkleinen, op basis waarvan de PRA kan
worden herhaald en er tot één of meerdere van de scenario’s I t/m IV kan worden gekomen.
Ingeval scenario I, II en III van toepassing is wordt aan de opdrachtgever de dringende aanbeveling
gedaan om bij toepassing van één van de scenario’s eerst contact te leggen met de gemeente als
bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid. Deze aanbeveling wordt opgenomen in de
rapportage.
De PRA wordt uitgevoerd door een PRA-team van deskundigen, onder leiding en verantwoording van
de organisatie, op basis van individuele professionele inzichten en ervaring en op basis van gedeelde
veiligheidswaarden en normen (consensus). De PRA-team is tevens verantwoordelijk voor de PRA
rapportage. De professionaliteit van de teamleden, de communicatie binnen de teamvergadering(en)
en de kwaliteit van de informatieproducten zijn bepalend voor de validiteit en betrouwbaarheid van de
conclusies.
6.5.1.13.

Rapportage

In de rapportage van de PRA dient te worden beschreven welke deskundigen hebben meegewerkt
aan de uitvoering van de PRA en de rapportage hiervan. De Senior OCE-deskundige alsmede een
bevoegd lid van het management van de organisatie, dienen in te stemmen met de inhoud van het
rapport. Dit dient aantoonbaar te worden gemaakt in de rapportage.

Pagina 46 van 76

De resultaten van de PRA worden gerapporteerd en omvatten, naast de in de voorgaande
subparagrafen genoemde zaken, ten minste:
1. aanleiding van het PRA;
2. omschrijving en doelstelling van opdracht;
3. uitgangspunten van de PRA;
4. beschrijving van het PRA gebied en het project;
5. beschrijving uitvoering PRA (inclusief betrokken personen);
6. verantwoording feitenmateriaal (inclusief bronverwijzing);
7. beschrijving van leemten in kennis;
8. conclusies en aanbevelingen;
9. kaart van het PRA gebied;
10. distributielijst.
Op de kaart van het PRA gebied wordt het c.q. worden de van toepassing zijnde scenario / scenario’s
binnen het PRA gebied weergegeven. Indien aan de orde gebeurt dat per deelproject. De kaart dient
te zijn geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met
daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet. De kaart bevat ten minste een
titel, auteur, noordpijl, schaal, datum van opmaak/versie/kenmerk en legenda. De cartografische
weergave van analoge reproducties van de kaart(en) dient te waarborgen dat de coördinaten van
ingetekende geometrische objecten nauwkeurig kunnen worden afgelezen.
In het projectdossier wordt geregistreerd op welke wijze de gemeente(n) waarbinnen het PRA gebied
is gelegen bij de PRA is / zijn betrokken en op welke wijze deze is/ zijn geïnformeerd over de
resultaten van de PRA. Aan het projectdossier wordt toegevoegd de door de organisatie ontvangen
op het project betrekking hebbende correspondentie van opdrachtgever en de gemeente(n)
waarbinnen het PRA gebied is gelegen. De organisatie dient de geraadpleegde bronnen vast te
leggen in de rapportage en, voor zover het tastbare informatie betreft, deze bronnen te archiveren.
6.6.

Proceseisen opsporing

Deze paragraaf is van toepassing op het opsporen van CE. De organisatie moet de processen die
nodig zijn voor het realiseren van de opsporing plannen, voorbereiden en uitvoeren conform de eisen
als gesteld in deze paragraaf. De organisatie dient voor de beheersing van processen werkinstructies
op te stellen waarmee wordt geborgd dat deze worden uitgevoerd op een manier die overeenkomt
met de daartoe gestelde eisen (normatief of door de opdrachtgever vastgesteld).
Opsporing dient te gebeuren door deskundige personen. Opsporing omvat binnen het
opsporingsgebied het geheel van:
1. werkvoorbereiding;
2. detecteren;
3. lokaliseren;
4. laagsgewijs ontgraven;
5. identificeren;
6. tijdelijk veiligstellen van de situatie;
7. de overdracht aan de EOD;
8. Proces-verbaal van oplevering.

Verwijderd: D
Verwijderd: aan de
opdrachtgever en Bevoegd
Gezag
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De handelingen genoemd onder punt 2 t/m 4 kunnen cyclisch worden verricht. Dit wordt aangeduid
als benaderen. In plaats van benaderen kan er voor worden gekozen om munitiescheiding toe te
passen. In dat geval is paragraaf 6.6.6 van toepassing.
6.6.1.

Personele deskundigheid opsporing

In paragraaf 6.2.1 en bijlage 2 zijn eisen betreffende de personele deskundigheid opgenomen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige, waarvoor in bijlage 2 eindtermen zijn
gesteld. Tevens zijn eindtermen vastgesteld voor Basiskennis OCE (overige functionarissen in het
OCE werkgebied).
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in deze paragraaf, dienen de volgende
regels in acht te worden genomen.

Verwijderd: dit hoofdstuk

1. Tijdens het laagsgewijs ontgraven, identificeren van de vermoede CE en het tijdelijk veiligstellen
van de situatie is op het project altijd een Senior OCE-deskundige aanwezig
2. Het detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, identificeren van de vermoede CE en het
tijdelijk veiligstellen van de situatie vindt plaats door minimaal een OCE-deskundige en een
Assistent OCE-deskundige.
3. De overdracht van CE aan de EOD vindt plaats in persoon van een Senior OCE-deskundige.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Op de algemene regel zoals hierboven genoemd onder punt 2, gelden de volgende uitzonderingen:
1. Non-realtime detectie vindt plaats door minimaal een Assistent OCE-deskundige. Indien er bij
deze werkzaamheden risico bestaat op het spontaan aantreffen van CE, is op de projectlocatie
een (Senior) OCE-deskundige aanwezig. De vraag of tijdens het non-realtime detecteren ook een
(Senior) OCE-deskundige op de projectlocatie aanwezig moet zijn, wordt beoordeeld bij de
werkvoorbereiding en gerapporteerd in het projectplan.
2. Indien de (vermoedelijke) CE zich onder de waterspiegel bevinden en het benaderen wordt
uitgevoerd door middel van duikarbeid zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
gelden de navolgende regels.
a. Het detecteren vindt plaats door ten minste een Assistent OCE-deskundige, die tevens
bevoegd is tot het verrichten van duikarbeid. De reserveduiker is eveneens ten minste een
Assistent OCEdeskundige. De duiker(s) word(t)en direct boven de waterspiegel bijgestaan
door een OCE-deskundige, die verbaal in verbinding staat met de Assistent OCEdeskundige(n) die de duikarbeid verricht(en).
b. Het lokaliseren, laagsgewijs ontgraven, identificeren en/of tijdelijk veiligstellen van de situatie
van CE vindt plaats door ten minste een OCE-deskundige, die tevens bevoegd is tot het
verrichten van duikarbeid. De reserveduiker is eveneens ten minste een OCE-deskundige. De
duiker(s) word(t)en direct boven de waterspiegel bijgestaan door een Senior OCEdeskundige, die verbaal in verbinding staat met de OCE-deskundige(n) die de duikarbeid
verricht(en).
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Verwijderd: :

6.6.2.

Werkvoorbereiding

De organisatie moet de processen die nodig zijn voor een veilige, deskundige en juiste uitvoering van
het project identificeren en plannen. Ten behoeve daarvan dient te worden voorzien in een
schriftelijke procedure voor de werkvoorbereiding, waarin ten minste aandacht wordt besteed aan:
1. verantwoordelijkheden (inclusief vaststelling en goedkeuring projectplan);
2. samenwerking, identificatie en communicatie met verschillende disciplines;
3. planning;
4. documentatie en registraties.

Verwijderd: t

De werkvoorbereiding dient ten minste te resulteren in een projectplan. De organisatie dient te
beschikken over een procedure inzake hoe te handelen bij het spontaan aantreffen van CE.
6.6.2.1.

Projectplan

Ten behoeve van de opsporing wordt een projectplan opgesteld. Het projectplan omvat ten minste de
volgende onderdelen:
1. een omschrijving en doelstelling van de opdracht;
2. een beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
3. een beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie;
4. de planning van de werkzaamheden en inzet van personeel;
5. een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk-/opsporingsgebied,
geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart
Nederland; GBKN) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet
(door middel van RD-coördinaten);
6. een omschrijving van de wijze van detectie en daarbij te gebruiken detectiemethoden en
apparatuur, inclusief de configuratie;
7. een beschrijving van de wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificatie en daarbij te
gebruiken materieel en hulpmiddelen;
8. een beschrijving van de wijze van tijdelijk veiligstellen van CE;
9. de communicatie met de EOD conform bijlage 1;
10. een projectgebonden risico-evaluatie en een beschrijving van de te treffen
veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen;
11. een VGM-plan (veiligheid-, gezondheid- en milieuplan);
12. een protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten;
13. een beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen;
14. een beschrijving van de projectcontroles (wat, wie en hoe controleren op welk moment), inclusief
de wijze van registratie en de terugkoppeling daarvan.
Een projectplan voor uitsluitend een detectieonderzoek omvat in ieder geval de onderdelen genoemd
onder punt 1 t/m 6.
Het projectplan en de beschrijving van de werkmethoden dienen te borgen dat alle geïdentificeerde
risico’s op adequate wijzen worden vermeden of beheerst. In het projectplan dient te worden
beschreven welke personen hebben meegewerkt aan de werkvoorbereiding. De Senior OCEdeskundige en een bevoegd lid van het management van de organisatie dienen aantoonbaar te
hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan.
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Verwijderd: B

Verwijderd: D
Verwijderd: en informatie
betreffende de eventuele
vernietigingslocatie

6.6.2.2.

Communicatie projectplan gemeente en opdrachtgever

Het projectplan dient aantoonbaar te zijn goedgekeurd door de gemeente(n) waarbinnen het
opsporingsgebied is gelegen, als het bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid.
Goedkeuring door de gemeente dient plaats te vinden door of namens de verantwoordelijke voor
openbare orde en publieke veiligheid. Indien de uitvoering van het project ook van invloed kan zijn op
de openbare orde en publieke veiligheid in (een) omliggende gemeente(e), wordt ook aan deze
gemeente(n) om goedkeuring van het projectplan gevraagd.
Goedkeuring van het projectplan door de gemeente is niet vereist ingeval het project uitsluitend een
detectieonderzoek bestaande uit non-realtime detectie betreft. In dat geval kan worden volstaan met
een kennisgeving van de uitvoering van het project aan de gemeente.
Bij aanpassing van de navolgende onderdelen van het projectplan dient aan de gemeente opnieuw
om goedkeuring van het projectplan te worden gevraagd: projectgebonden risico-evaluatie, de
beschrijving van de te treffen veiligheidsmaatregelen en het VGM-plan.

Verwijderd: De goedkeuring
van het projectplan door
gemeente(n) en opdrachtgever
wordt opgenomen in het
projectdossier, evenals de
ontvangstbevestiging van de
melding aan de CKI (paragraaf
5.1).¶
Verwijderd: computeronderst
eunde
Verwijderd: en de
opdrachtgever

De opdrachtgever dient het projectplan voor aanvang van de werkzaamheden te tekenen voor
gezien.
De goedkeuring van het projectplan door gemeente(n), de registratie dat de opdrachtgever het
projectplan heeft getekend voor gezien en de ontvangstbevestiging van de melding aan de CKI
(paragraaf 5.1) dient te worden opgenomen in het projectdossier.
6.6.2.3.

Verwijderd: wordt
opgenomen in het
projectdossier, evenals

Projectgebonden risico-inventarisatie en -evaluatie

De projectgebonden risico-evaluatie bestaat uit een adequate risico-inventarisatie en -evaluatie voor
de opsporing. Hieruit volgen ten minste de benodigde acties gericht op:
1. de te treffen (persoonlijke) beschermende maatregelen voor personen op de projectlocatie en de
omgeving;
2. het tijdelijk veiligstellen van de situatie van CE;
3. de toegangsregeling en bewaking van de projectlocatie;
4. de verkeersmaatregelen en begaanbaarheid van de projectlocatie.
De organisatie dient te beschikken over een schriftelijke procedure voor de uitvoering van de
projectgebonden risico-evaluatie, met expliciet daarin opgenomen de herleidbaarheid en volledigheid
van de evaluatie. Tevens dienen de verantwoordelijkheden van de Senior OCE-deskundige te worden
omschreven. De resultaten worden opgenomen in het projectdossier.
6.6.3.

Detectieonderzoek

Detecteren omvat het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van
detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Voor het
uitvoeren van het detectieonderzoek kunnen uiteenlopende methoden en technieken worden ingezet.
Er wordt onderscheid gemaakt in realtime en non-realtime detectie.

Verwijderd: analoge
Verwijderd: en
computerondersteunde detectie
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6.6.3.1.

Selectie van detectiemethoden

Voorafgaand aan de detectiewerkzaamheden dient de organisatie de in te zetten detectieapparatuur
te selecteren. De selectie van detectiemethoden vindt plaats op basis van de resultaten van de
validatie (paragraaf 6.3.3) en de resultaten van het vooronderzoek. De keuze van de detectoren dient
te worden beargumenteerd in het projectplan, inclusief de configuratie. Er worden uitsluitend
detectieapparaten ingezet die voldoen aan paragraaf 6.3.3.

6.6.3.2.

Verwijderd: 7
Verwijderd: waarin tevens de
Verwijderd: relevante
apparaatinstellingen worden
beschreven

Uitvoeren detectie

Bij aanvang van de detectiewerkzaamheden dienen de projectgegevens zoals opgenomen in het
projectplan te worden geverifieerd. De verificatie wordt aangetekend op de veldwerkregistraties.
Ingeval van afwijkende omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit van de detectie, dient
terugkoppeling plaats te vinden met de werkvoorbereiding. De bediening van detectieapparatuur dient
te voldoen aan paragraaf 6.3.3.

6.6.3.3.

Veldwerkregistraties

De resultaten van het detectieonderzoek dienen te worden geregistreerd, waarbij in ieder geval wordt
aangegeven:
1. datum van detectie;
2. projectgegevens (tenminste opdrachtgever, gemeente(n) en locatie);
3. de naam van de persoon die de detectie heeft uitgevoerd;
4. gebruikte detectieapparatuur, configuratie en de apparaatinstellingen;
5. weersomstandigheden (tenminste temperatuur en neerslag);
6. afgezocht gebied;
7. relevante visuele waarnemingen;
8. afwijkingen t.o.v. projectplan;
9. verificatie aangeleverde gegevens.
De veldwerkregistraties worden ingevuld door of onder verantwoordelijkheid van de OCE-deskundige.
Verwijderd: Analoge

6.6.3.4.

Realtime detectie

Bij realtime detectie worden de meetgegevens direct geïnterpreteerd en worden de significante
objecten direct gelokaliseerd. Van de aangetroffen CE worden in ieder geval de volgende gegevens
geregistreerd:
1. coördinaten ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten);
2. indicatieve diepte (z).
6.6.3.5.

Verwijderd: analoge
Verwijderd: vindt de
beoordeling van de
meetgegevens direct tijdens de
uitvoering van de meting plaats
door de OCE-deskundige.
Verwijderd: Computeronder
steunde

Non-realtime detectie

Bij non-realtime detectie worden de meetgegevens opgeslagen en op een later tijdstip worden
geïnterpreteerd. De non-realtime detectie resulteert in een objectenlijst met ten minste:
1. coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (RDcoördinaten);
2. indicatieve diepte (z);
3. meetwaarden.
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Verwijderd: computeronderst
eunde

Ten behoeve van het opstellen van een objectenlijst vindt na uitvoering van de meting een
beoordeling van de meetgegevens plaats door of onder verantwoordelijkheid van de Senior OCEdeskundige. Dit dient aantoonbaar te worden gemaakt in de rapportage van de detectie. In deze
rapportage wordt duidelijk aangegeven en beargumenteerd op welke wijze de meetgegevens zijn
gemodelleerd, mede in relatie tot de resultaten van het vooronderzoek. In de rapportage van de
detectie worden aanbevelingen gedaan voor de verdere aanpak.

Verwijderd: van benaderen
Verwijderd:

6.6.4.
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Lokaliseren

Door middel van het lokaliseren wordt de ligplaats van de gedetecteerde objecten vastgesteld. Het
lokaliseren bestaat uit het:
1. bepalen van de locatie van het object op basis van de meetwaarden (RD-coördinaten);
2. bepalen ontgravingsdiepte door (her)vaststellen van z-coördinaat.
De definitieve lokalisatiegegevens worden op de objectenlijst vastgelegd. Door middel van het
lokaliseren wordt een ontgravingsdiepte vastgesteld die vervolgens wordt ontgraven.
6.6.5.

Laagsgewijs ontgraven

Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden
waargenomen. In het projectplan wordt aangegeven op welke wijze het laagsgewijs ontgraven
plaatsvindt en welke middelen er worden ingezet. Voor het laagsgewijs ontgraven ingezet materieel
voldoet aan de eisen in bijlage 4. Het projectplan wordt hiertoe zo nodig aangevuld op basis van de
resultaten van het detectieonderzoek. Alle betrokken partijen worden over de aanpassingen
geïnformeerd. De organisatie dient te beschikken over de noodzakelijke werkinstructies voor
activiteiten die in het kader van het laagsgewijs ontgraven worden uitgevoerd. Voor de eisen aan de
civieltechnische ondersteuning wordt verwezen naar paragraaf 6.6.11.
6.6.6.

Munitiescheiding

De organisatie dient het werkingsprincipe en het scheidingsbereik (welke CE) van gebruikte
munitiescheidingsinstallatie(s) te documenteren en te valideren. Tevens dient een risico-inventarisatie
& -evaluatie te worden uitgevoerd en gedocumenteerd, op basis waarvan de te treffen
veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald en uitgevoerd. Voor
munitiescheiding ingezet materieel voldoet aan de eisen in bijlage 4.
Bij toepassing van munitiescheiding dient in het projectplan te worden gemotiveerd waarom
munitiescheiding wordt toegepast en of deze, gegeven de verwachte CE en de toegepaste
munitiescheidingsinstallatie, geschikt is voor het te bereiken resultaat. Bij deze motivatie worden in
ieder geval de resultaten van het vooronderzoek en/of detectieonderzoek betrokken. Bij het
toepassen van munitiescheiding vindt de identificatie van CE en het tijdelijk veilig stellen van de
situatie en de overdracht van CE en schroot plaats volgens de toepasselijke paragrafen.
6.6.7.

Verwijderd: activiteiten

Identificeren

De identificatie volgt op het aantreffen van het object en heeft tot doel om vast te stellen of sprake is
van een CE, en zo ja, om de soort, subsoort en wapeningstoestand (gewapende of ongewapende
CE) van eventueel geplaatste ontstekers te bepalen.
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Verwijderd: ten minste
jaarlijks

Verwijderd: en of deze,
gegeven de aanwezige CE en
de toegepaste
munitiesheidingsinstallatie, het
vereiste resultaat oplevert.

Verwijderd: het volgende
geregistreerd:¶
Is sprake van een CE,

Van de identificatie wordt geregistreerd of het een CE is, en zo ja:
1. uiteindelijke diepte van het aangetroffen CE;
2. soort en subsoort van het CE;
3. type van eventueel geplaatste ontstekers;
4. wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit;
5. persoon die de identificatie heeft uitgevoerd.
De geregistreerde gegevens vormen een onderdeel van het projectdossier en worden als zodanig
gearchiveerd.
6.6.8.

Tijdelijk veiligstellen situatie

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie die
benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het CE in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het
tijdstip van overdracht van het CE aan EOD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie
geen demontagehandelingen aan het CE zelf verricht. De wijze van tijdelijk veiligstellen en de
getroffen beschermende maatregelen worden geregistreerd.

Verwijderd: explosief
Verwijderd: D
Verwijderd:

6.6.9.

Pagina-einde

VTVS en transport CE

De voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie van CE dient te voldoen aan bijlage 6.
Transport van CE binnen de projectlocatie vindt plaats onder toezicht van de Senior OCEdeskundige. Transport van CE over de openbare weg valt buiten de reikwijdte van dit
certificatieschema.
6.6.10. Overdracht aan EOD en afvoer schroot

Verwijderd: dient te voldoen
aan de daarvoor geldende
regelgeving.
Verwijderd: D

Het ruimen van aangetroffen CE tijdens opsporingswerkzaamheden wordt uitgevoerd door de EOD.
Voor aanvang van een opsporingsproject, met uitzondering van een project dat alleen een
detectieonderzoek omvat, wordt de EOD geïnformeerd overeenkomstig bijlage 1.

Verwijderd: D

De overdracht van CE aan de EOD vindt plaats in aanwezigheid van Senior OCE-deskundige volgens
het protocol in bijlage 1. Voorgeschreven registraties in het protocol dienen te worden opgenomen in
het projectdossier. Voorafgaand aan afvoer van schroot vindt een eindcontrole plaats door de Senior
OCE-deskundige. Deze eindcontrole wordt geregistreerd.

Verwijderd: D

6.6.11. Civieltechnische ondersteuning

Verwijderd: opsporingsproc
es

De civieltechnische ondersteuning omvat het geheel van organisatie en uitvoering van
civieltechnische activiteiten die de opsporing mogelijk maken. Indien voor de opsporing gebruik wordt
gemaakt van civieltechnisch materieel, wordt het project uitgevoerd door een organisatie die beschikt,
dan wel een combinatie van twee organisaties die gezamenlijk beschikken, over een certificaat
conform deelgebied A en B.
Voor zover sprake is van laagsgewijs ontgraven en of munitiescheiding, wordt gebruik gemaakt van
materieel dat voldoet aan de eisen in bijlage 4.
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Verwijderd: D

Indien een project in een combinatie wordt uitgevoerd, dienen de verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden tussen de combinanten te zijn vastgelegd in een samenwerking/combinatieovereenkomst. Dit wordt, met inachtneming van de bepalingen in dit certificatieschema,
door de organisatie die is gecertificeerd volgens deelgebied A nader uitgewerkt in het projectplan. De
organisatie die is gecertificeerd conform deelgebied B conformeert zich schriftelijk aan het
projectplan.
Bij uitvoering van het project ligt de eindverantwoordelijkheid voor de opsporing bij de organisatie die
is gecertificeerd conform deelgebied A. Dit laat onverlet dat elke combinant verantwoordelijk is voor
de kwaliteit van haar eigen werkzaamheden.
De organisatie dient de civieltechnische activiteiten die vallen onder werking van dit
certificatieschema en die deel uitmaken c.q. gerelateerd zijn aan de activiteiten uit het projectplan (zie
paragraaf 6.6.11) nader te identificeren, te plannen en via de organisatie gecertificeerd volgens
deelgebied A met de andere bij het project betrokken partijen af te stemmen. Daarmee dient te
worden geborgd dat de activiteiten beheerst en veilig worden uitgevoerd. Een en ander omvat:
1. vastgelegde procedures voor de identificatie en beheersing van interactie met andere betrokken
disciplines/partijen en werkzaamheden;
2. het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in relatie tot eventuele
andere partijen;
3. een aantoonbare beheersing van de civieltechnische activiteiten.

Verwijderd: en een directe
invloed hebben op de
(systeem)veiligheid of een
belangrijke interactie kennen
met betrokkenen of
gerelateerde activiteiten,
Verwijderd: en
Verwijderd: .
Verwijderd:
Verwijderd: kritische

Indien de organisatie haar diensten verleent aan derden dient men actief bij te dragen aan de
veiligheidsbeheersing van de civieltechnische activiteiten. Eventuele adviezen dienen te worden
geregistreerd in het projectdossier.

Verwijderd: als omschreven
in paragraaf 6.6.2.1
Verwijderd: ¶

6.6.12. Oplevering
Na uitvoering van het project dient het gebied conform afspraak te worden opgeleverd. De wijze van
opleveren staat vermeld in het projectplan. Indien daarin niets is vermeld, dient het terrein in de
oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. Deze oorspronkelijke staat dient in dat geval te zijn
beschreven en opgenomen in het projectdossier.

Verwijderd: terrein

Indien naar het oordeel van de Senior OCE-deskundige het gebied voldoet aan de vastgelegde
afspraak, vraagt de organisatie opname van het werk aan bij de opdrachtgever.

Verwijderd: de locatie

Een proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld door of namens de opdrachtnemer en bevat ten
minste de volgende gegevens:
1. het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met
daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RDcoördinaten);
2. een omschrijving van de opdracht;
3. een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden;
4. de onderzoeksresultaten;
5. de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de
verwijderde objecten.
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Verwijderd: Voor opneming,
goedkeuring en oplevering
geldt de toepasselijke versie
van de U.A.V. (Uniforme
administratieve voorwaarden
voor de uitvoering van werken).
Verwijderd:
¶

Pagina-einde

Verwijderd: gever
Verwijderd:

De organisatie stuurt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan de gemeente(n)
waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen, als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke
veiligheid.
6.6.13. Evaluatie
De organisatie dient ten behoeve van de procesbeheersing aan het eind van ieder project een
evaluatie op te stellen. Deze evaluatie kan een gezamenlijk document betreffen van de verschillende
partijen.Er dient ten minste aandacht te worden besteed aan:
1. evaluatie van de procesgang;
2. vergelijk probleemanalyse, detectie en daadwerkelijk aangetroffen CE;
3. effectiviteit van de beheersmaatregelen;
4. afwijkingen / tekortkomingen / bevindingen;
5. verbetermogelijkheden.
De evaluaties dienen als belangrijke input voor de jaarlijkse beoordeling door de directie zoals
bedoeld in paragraaf 6.4.6.
6.7.

Begeleiding onderzoekswerkzaamheden in OCE verdacht gebied

Deze paragraaf is van toepassing op de begeleiding van onderzoekswerkzaamheden in OCE
verdacht gebied, door een organisatie die gecertificeerd is volgens deelgebied A (hierna organisatie).
Concreet betreft het de begeleiding van onderzoeksbureaus die milieukundig, archeologisch en of
geofysisch veldwerk in OCE verdacht gebied verrichten en in het kader daarvan boringen, peilbuizen
en/of sonderingen (hierna tezamen aangeduid als boring) plaatsen.
De begeleiding heeft tot doel om de onderzoekswerkzaamheden veilig te verrichten, inhoudende dat
wordt geborgd dat geen boringen/sonderingen worden geplaatst op plaatsen waar mogelijk een CE
ligt. De organisatie dient te beschikken over een procedure waarmee wordt geborgd dat bij de
begeleiding van onderzoekswerkzaamheden wordt voldaan aan de eisen in deze paragraaf.
1. Op locaties waar het voornemen bestaat een boring te plaatsen wordt vooraf gedetecteerd, ten
einde vast te stellen dat er zich op en nabij deze locatie geen verstoringen bevinden die duiden
op de mogelijke aanwezigheid van CE.
2. De grootte van het meetveld dat wordt gedetecteerd, is afhankelijk van de resultaten van een
eventueel uitgevoerd vooronderzoek, de locatiespecifieke omstandigheden en de aard van de
onderzoekswerkzaamheden die worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in het projectplan.
3. Indien tijdens de detectie een verstoring wordt gemeten die wijst op de mogelijke aanwezigheid
van een CE, wordt het meetveld niet vrijgegeven voor het verrichten van de
onderzoekswerkzaamheden. Indien er geen verstoringen worden gemeten die wijzen op de
mogelijke aanwezigheid van een CE, wordt het meetveld vrijgegeven voor de
onderzoekswerkzaamheden. Het (niet) vrijgeven van meetvelden voor het verrichten van de
onderzoekswerkzaamheden kan mondeling plaatsvinden, mits dit wordt aangetekend in het
logboek. De vrijgave beperkt zich strikt tot het verrichten van de desbetreffende
onderzoekswerkzaamheden.
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Verwijderd: In het
Verwijderd: wordt de
volgende aanbeveling
opgenomen: de opdrachtgever
wordt aanbevolen om een
afschrift van dit proces-verbaal
van oplevering toe te zenden

Verwijderd: , welke in de
afzonderlijke projectdossiers
dient te worden opgenomen
Verwijderd: ¶

4. De resultaten van de uitgevoerde detectie worden geregistreerd, waarin per meetveld ten minste
het volgende is opgenomen: coördinaten van het meetveld, meetgegevens, resultaten van de
interpretatie (vrijgegeven / niet vrijgegeven). Na afloop van de begeleiding worden deze gegevens
ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
5. De begeleiding van onderzoekswerkzaamheden wordt daadwerkelijk uitgevoerd door een OCEdeskundige.
6. Ten behoeve van de begeleiding van de onderzoekswerkzaamheden wordt een verkort
projectplan opgesteld, waarin ten minste het volgende is opgenomen:
a. omschrijving van het gebied waar de onderzoekswerkzaamheden gaan plaatsvinden;
b. omschrijving van de onderzoekswerkzaamheden en de invloed daarvan op mogelijke CE;
c. een samenvatting van de resultaten van het vooronderzoek betreffende soorten van
mogelijke CE of, wanneer er geen vooronderzoek is uitgevoerd, een evaluatie van een Senior
OCE-deskundige over welke CE er mogelijk kunnen worden aangetroffen;
d. bepaling van de grootte van het meetveld ter plaatse van onderzoekswerkzaamheden, in
ieder geval op basis van de mogelijk soort van aanwezige CE, de locatiespecifieke
omstandigheden en de aard van de onderzoekswerkzaamheden;
e. toe te passen (detectie)apparatuur conform paragraaf 6.6.3.1 en in te zetten personeel en de
te treffen veiligheidsmaatregelen.
7. De Senior OCE-deskundige en een bevoegd lid van het management van de organisatie dienen
aantoonbaar te hebben ingestemd met de inhoud van het projectplan. Voorts dient de gemeente
waarin de onderzoekswerkzaamheden plaatsvinden te worden geïnformeerd.
8. Ten behoeve van de begeleiding van onderzoekswerkzaamheden wordt een overeenkomst
gesloten tussen de organisatie en degene die de onderzoekswerkzaamheden uitvoert
(opdrachtgever). Daarin wordt, onder verwijzing naar deze paragraaf van dit certificatieschema,
ten minste bepaald dat de opdrachtgever de instructies betreffende CE veiligheid van de OCEdeskundige die de begeleidingswerkzaamheden uitvoert opvolgt, mede inhoudende dat de OCEdeskundige bevoegd is om bepaalde meetvelden niet vrij te geven voor de
onderzoekswerkzaamheden. Voorts wordt daarin bepaald dat de vrijgave van meetvelden zich
strikt beperkt tot het verrichten van de desbetreffende onderzoekswerkzaamheden.
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Met opmaak: Inspringing:
Links: 0,71 cm, Verkeerd-om:
0,53 cm, Genummerd +
Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: a, b,
c, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:
1,27 cm + Tab na: 1,9 cm +
Inspringen op: 1,9 cm, Tabs:
1,23 cm, Tab weergeven +
Niet op 1,9 cm
Verwijderd: <#>indien van
toepassing, een samenvatting
van de resultaten van het
vooronderzoek betreffende
soorten van mogelijke CE;¶

BIJLAGE 1: COMMUNICATIE MET EOD

Verwijderd: D

Het opsporingsbedrijf dient de EOD voorafgaand aan het opsporingsproject en bij het aantreffen van
CE te informeren overeenkomstig deze bijlage.

Verwijderd: D

1. Voor aanvang van het opsporingsproject, met uitzondering van uitsluitend een detectieonderzoek,
wordt een project aangemeld bij de EOD. Deze aanmelding bevat ten minste de volgende
gegevens:
a. korte omschrijving van de opsporing (werkwijze);
b. de duur van de opsporing;
c. de plaats van de opsporing;
d. de te verwachten CE;
e. de geplande vernietigingslocatie.

Verwijderd: D

Met opmaak: Genummerd +
Niveau: 1 +
Nummeringopmaakprofiel: a, b,
c, … + Beginnen bij: 1 +
Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:
0,65 cm + Tab na: 1,28 cm +
Inspringen op: 1,28 cm
Verwijderd: explosieven

2. Uit de aanmelding moet blijken dat het bevoegd gezag instemt met het uitvoeren van de
opsporing.
3. Aangetroffen CE worden schriftelijk gemeld aan EOD. De frequentie en het tijdstip van melding is
afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen CE, zulks ter beoordeling van de
Senior OCE-deskundige.
4. De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en
aantal van de aangetroffen CE en de beschikbare ruimcapaciteit van EOD, ter beoordeling van
EOD.

Verwijderd: (indien bekend)

Verwijderd: D
Verwijderd: explosieven

Verwijderd: explosieven
Verwijderd: D
Verwijderd: D

5. Bij het aantreffen van CE die naar inschatting van de Senior OCE-deskundige van het
opsporingsbedrijf ter plaatse een direct gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid
wordt onverwijld een melding gedaan aan de gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde
en publieke veiligheid, aan de politie en aan de EOD. Deze melding wordt binnen het EOD
voorzien van een verhoogde prioriteit en zal – vooruitlopend op een periodieke ruiming – binnen
een tijdsbestek worden geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit.
6. De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid en (de Senior OCEdeskundige van) de organisatie dragen, eventueel in overleg met EOD, zorg voor het beschikbaar
hebben van een geschikt vernietigingsterrein binnen de desbetreffende gemeente(n). De locatie
van het vernietigingsterrein dient te worden opgenomen in het projectplan.
7. Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de
richtlijnen van de EOD.

Verwijderd: explosieven

Verwijderd: D
Verwijderd: D

Verwijderd: Indien van
toepassing wordt door
Verwijderd: de plaatselijke
overheid
Verwijderd: D en de Senior
OCE-deskundige van het
opsporingsbedrijf gez
Verwijderd: d
Verwijderd: D

8. De plaatselijke overheid zorgt in samenwerking met de Senior OCE-deskundige van het
opsporingsbedrijf voor de aanwezigheid van de politie tijdens de ruiming van aangetroffen CE.

Verwijderd: .

9. De aangetroffen CE worden namens de gemeente door de Senior OCE-deskundige van het
opsporingsbedrijf onder minimale vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een
schriftelijk protocol overgedragen aan de ruimploeg van EOD.

Verwijderd: explosieven

Verwijderd: explosieven

Verwijderd: D
Verwijderd: .

10. Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de
opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan het EOD.
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Verwijderd: D
Verwijderd: .

BIJLAGE 2: EINDTERMEN OCE-DESKUNDIGEN
In dit certificatieschema zijn deskundigheidsniveaus opgenomen inzake personen die
werkzaamheden samenhangende met het opsporen van CE uitvoeren. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in de volgende deskundigheidsniveaus: Assistent OCE-deskundige, OCE-deskundige en
Senior OCE-deskundige. Overige personen die werkzaam zijn binnen het OCE werkgebied dienen te
voldoen aan de eindtermen voor Basiskennis OCE.
De eindtermen voor de bovengenoemde deskundigheidsniveaus en voor Basiskennis OCE zijn
opgenomen in de volgende bijlagen.

Verwijderd: conventionele
explosieven
Verwijderd: P

Verwijderd: ze
Verwijderd: deze
Verwijderd: .

-

Bijlage 2A: eindtermen Assistent OCE-deskundige
Bijlage 2B: eindtermen OCE-deskundige
Bijlage 2C: eindtermen Senior OCE-deskundige
Bijlage 2D: eindtermen Basiskennis OCE

Door middel van examinering dient te worden aangetoond dat een persoon voldoet aan de
toepasselijke eindtermen. De examinering (bedrijfsintern of via examenorganisatie; zie paragraaf
6.2.1) dient te voldoen aan de navolgende voorwaarden.
1. De eindtermen in bijlage 2A t/m 2C worden ten behoeve van examinering op een evenwichtige
wijze uitgewerkt in toetstermen.
2. Examinering vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke
examencommissie die bestaat uit ten minste vier personen, waarvan ten minste twee personen
beschikken over deskundigheid op het gebied van het opsporen van CE en de twee andere
commissieleden deskundig zijn op respectievelijk de civieltechnische ondersteuning en op het
gebied van opleiding en examinering.
3. Het afnemen van praktijkexamens vindt plaats door ten minste twee personen die aantoonbaar
voldoen aan de eindtermen voor Senior OCE-deskundigen in bijlage 2C en welke niet direct
betrokken zijn geweest bij de opleiding van de examenkandidaat.
4. Voor het afnemen van examens wordt een examenreglement vastgesteld waarin in ieder geval
bepalingen zijn opgenomen inzake de aanmeldingsprocedures voor examens, het beheer van
examenvragen en –opdrachten, de wijze van examinering, de eisen aan de examenlocatie, de
wijze van correctie en beoordeling van examens en een geschillenregeling.
5. Het theorie-examen wordt zodanig samengesteld dat de toepasselijke eindtermen op een
evenwichtige wijze worden afgetoetst en wordt gewaarborgd dat overlap tussen examens zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
6. Ten behoeve van het afnemen van praktijkexamens wordt per onderwerp een examenprotocol
vastgesteld, waarin in ieder geval wordt opgenomen de voor examinering benodigde middelen,
de inrichting van de examenlocatie en een beoordelingssystematiek.
7. Een persoon die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt een certificaat. Een
certificaat is drie jaar geldig. Na die periode dient opnieuw een examen te worden afgelegd
volgens de bovengenoemde voorwaarden, waarbij alle toepasselijke eindtermen worden
afgetoetst.
8. Jaarlijks wordt het functioneren van de examenstructuur geëvalueerd, waarbij ten minste aan de
orde komt het aantal afgenomen examens in het achterliggende jaar, de examenresultaten en
ingediende klachten en behandelde geschillen.
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Verwijderd: De wijze waarop
het voldoen
Verwijderd: moet worden
aangetoond staat beschreven
in paragraaf 6.2.1 van dit
certificatieschema. ¶

BIJLAGE 2A: EINDTERMEN ASSISTENT OCE-DESKUNDIGE

Kenmerk Omschrijving
AS.00.01 Beschikken over de voor Assistent OCE-deskundige benodigde algemene vaardigheden.
AS.01.01 Het beschikken over algemene kennis van explosies.
AS.01.02 Het beschikken over algemene kennis van Zwart Buskruit (ZB).
AS.01.03 Het beschikken over algemene kennis van Rookzwak Buskruit (RB).
AS.01.04 Het beschikken over algemene kennis van pyrotechnische mengsels.
AS.01.05 Het beschikken over algemene kennis van springstoffen.
AS.01.06 Vervallen.
AS.02.01 Het beschikken over kennis van de volgende 16 hoofdsoorten van CE en de
basisprincipes voor CE herkenning: klein Kaliber Munitie (KKM), geschutmunitie,
handgranaten, geweergranaten, munitie voor granaatwerpers, raketten, afwerpmunitie,
submunitie, onderwatermunitie, landmijnen, valstrikken, explosieve stoffen, vuurwerken,
vernielingsmiddelen, ontstekingsinrichtingen en toebehoren van munitie.

Verwijderd: Het beschikken
over algemene kennis van
explosies
Verwijderd: munitie

AS.02.02 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort Klein Kaliber Munitie (KKM), alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.03 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort geschutmunitie, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.04 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort handgranaten, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.05 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort geweergranaten, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.06 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort munitie voor granaatwerpers, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.07 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort raketten, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.08 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort afwerpmunitie, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.09 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort submunitie, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.10 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort onderwatermunitie, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.11 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort landmijnen, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.12 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort valstrikken, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.13 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort explosieve stoffen, alsmede de herkenning daarvan (aanvulling op eindterm
AS.01.01).
AS.02.14 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort vuurwerken, alsmede de herkenning daarvan.
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Verwijderd: n

Kenmerk Omschrijving
AS.02.15 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort vernielingsmiddelen, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.16 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling en specifieke gevaren van de
hoofdsoort ontstekingsinrichtingen, alsmede de herkenning daarvan.
AS.02.17 Het beschikken over kennis van de algemene samenstelling van de hoofdsoort toebehoren
van munitie, alsmede de herkenning daarvan.
AS.03.01 Het beschikken over algemene kennis van het opsporingsproces en het WSCS-OCE.
AS.03.02 Het beschikken over kennis van de werkingsprincipes van actieve metaaldetectoren en
passieve magnetometers.
AS.03.03 Het beschikken over kennis van het onderscheid tussen: (1) realtime en non-realtime
detectie en (2) oppervlakte- en dieptedetectie, alsmede het toepassingsgebied.
AS.03.04 Het beschikken over kennis van de betekenis van interpreteren en het kunnen uitvoeren
van interpretatie bij realtime detectie.
AS.03.05 Het onder begeleiding kunnen uitvoeren van een realtime en non-realtime detectie.
AS.03.06 Het beschikken over kennis van de betekenis van lokaliseren en het veilig en 3dimensionaal kunnen vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten.
AS.03.07 Het beschikken over kennis van de betekenis van laagsgewijs ontgraven en het veilig
kunnen werken tijdens ontgraven van gedetecteerde objecten (benaderen).
AS.03.08 Het beschikken over kennis van de betekenis van identificeren en tijdelijk veiligstellen van
de situatie.
AS.03.09 Basiskennis over overige bodemvreemde stoffen en objecten.
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Verwijderd: Certificatieschem
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Explosieven (
Verwijderd: )
Verwijderd: analoge
Verwijderd: computeronderst
eunde
Verwijderd: analoge
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BIJLAGE 2B: EINDTERMEN OCE-DESKUNDIGE
Kenmerk Omschrijving
1

DS.00.01 Beschikken over een geldig certificaat Assistent OCE-deskundige .

Met opmaak: Superscript

DS.00.02 Beschikken over de voor OCE-deskundige benodigde algemene vaardigheden.

Verwijderd: 1

DS.00.03 Beschikken over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige, waarin
op een aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het
2
opsporingsproces .

Verwijderd: 2

DS.01.01 Kennis van de voor het opsporen van CE relevante regelgeving.

Met opmaak: Superscript

DS.01.02 Kennis van de inhoud van het WSCS-OCE en in het bijzonder betreffende de eisen
gesteld aan het opsporingsproces.

Verwijderd: Certificatieschem
a Opsporen Conventionele
Explosieven (

DS.02.01 Het beschikken over specifieke kennis van de diverse soorten explosies.

Verwijderd: )

DS.02.02 Het beschikken over specifieke kennis van de explosieve stof Zwart Buskruit (ZB).
DS.02.03 Het beschikken over specifieke kennis van de explosieve stof Rookzwak Buskruit (RB).
DS.02.04 Het beschikken over specifieke kennis van de explosieve stof pyrotechnische mengsels.
DS.02.05 Het beschikken over specifieke kennis van springstoffen.
DS.03.01 Het beschikken over kennis van de hoofdsoorten van CE en de betekenis daarvan.
DS.03.02 Kunnen weergeven en verklaren van de soorten kaliberaanduidingen.
DS.03.03 Het kunnen weergeven en verklaren van de algemene gevaarsaspecten van CE.
DS.03.04 Het kunnen weergeven en verklaren van de basisprincipes van CE herkenning.
DS.03.05 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van Klein Kaliber Munitie.
DS.03.06 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van geschutmunitie.
DS.03.07 Het kunnen weergeven van de subsoorten ontstekingsinrichtingen van geschutmunitie en
het verklaren van de werkingsprincipes.
DS.03.08 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van handgranaten.
DS.03.09 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van geweergranaten.
DS.03.10 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van munitie voor granaatwerpers.
DS.03.11 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van raketten.
DS.03.12 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van afwerpmunitie.
DS.03.13 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van submunitie.
DS.03.14 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van ontstekingsinrichtingen van afwerpmunitie.
DS.03.15 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en

Verwijderd:
Verwijderd: en het verklaren
van de werkingsprincipes
Verwijderd: en
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Kenmerk Omschrijving
werking van onderwatermunitie.
DS.03.16 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van landmijnen.
DS.03.17 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van valstrikken.
DS.03.18 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van vuurwerken.
DS.03.19 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van vernielingsmiddelen.
DS.03.20 Het kunnen weergeven en verklaren van de subsoorten, samenstelling, constructie en
werking van ontstekingsinrichtingen.
DS.03.21 Het kunnen weergeven en verklaren wat wordt verstaan onder toebehoren van munitie.
DS.04.01 Het kunnen weergeven en toepassen van de proceseisen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zoals opgenomen in het WSCS-OCE.
DS.04.02 Kunnen weergeven en verklaren van de werkingsprincipes van metaaldetectoren en
magnetometers en het toepassingsgebied.
DS.04.03 Kunnen weergeven en verklaren van het onderscheid tussen realtime en non-realtime
detecteren en het toepassingsgebied.
DS.04.04 Kunnen weergeven en verklaren van het onderscheid tussen oppervlakte- en
dieptedetectie en het toepassingsgebied.

Verwijderd: Certificeringssche
ma Opsporen Conventionele
Explosieven (
Verwijderd: )
Verwijderd: computeronderst
eund en analoog

DS.04.05 Kunnen uitvoeren van detectie.
DS.04.06 Kunnen weergeven en verklaren wat wordt verstaan onder interpreteren.
DS.04.07 Kunnen weergeven en verklaren van de terminologie die gebruikt wordt bij interpreteren.
DS.04.08 Kunnen uitvoeren van een interpretatie van meetgegevens van een realtime en-non
realtime detectie.
DS.04.09 Kunnen weergeven en verklaren van de verschillende methoden voor lokaliseren

Verwijderd: analoge en
computerondersteunde

DS.04.10 Het veilig 3-dimensionaal kunnen vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten.
DS.04.11 Het veilig kunnen ontgraven van vermoedelijke CE, zodat volledige identificatie kan
plaatsvinden.
DS.04.12 Kunnen vaststellen of men in een concrete situatie al dan niet met een CE te maken heeft
en daarna kunnen bepalen van: aantal, hoofdsoort, subsoort, kaliber of type, eventueel
geplaatste ontsteker(s), wapeningstoestand en land van herkomst met eventuele
bijzonderheden.
DS.04.13 Het tijdelijk kunnen veiligstellen van de situatie.
DS.04.14 Kunnen weergeven en verklaren van de wijze van overdracht van CE aan de EOD.
DS.04.15 Beschikken over basiskennis van het vernietigen van CE.
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Verwijderd: D

BIJLAGE 2C: EINDTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE
Eindterm

Omschrijving

SD.00.01

Beschikken over een geldig certificaat OCE-deskundige .

Met opmaak: Superscript

SD.00.02

Beschikken over de voor Senior OCE-deskundige benodigde algemene vaardigheden.

Verwijderd: 3

SD.00.03

Beschikken over minimaal drie jaar projectervaring als OCE-deskundige, waarin op een
aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het
4
opsporingsproces .

Verwijderd:

3

SD.01.01

Beschikken over kennis en toepassen van de relevante bepalingen uit wet- en regelgeving in
relatie tot het opsporen van CE.

SD.01.02

Beschikken over kennis over en kunnen toepassen van de procedure voor het opleveren van
het opsporingsproject, inclusief het opstellen van een proces-verbaal van oplevering.

4

Met opmaak: Superscript

Verwijderd: van de voor het
opsporen van CE relevante
delen van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken
(UAV 1989) en de Standaard
RAW Bepalingen.

SD.02.01

Het weergeven en verklaren van de samenstelling en werkingsprincipes van CE in gebruik
voor en na de Tweede Wereldoorlog.

SD.03.01

Kunnen beoordelen en interpreteren van een vooronderzoek volgens het WSCS-OCE.

SD.03.02

Kunnen beoordelen en interpreteren van een projectplan volgens het WSCS-OCE.

SD.03.03

Vervallen.

SD.03.04

Kunnen beoordelen, interpreteren en toepassen van OCE-project gerelateerde rapportages.

SD.03.05

Bij calamiteiten met CE volgordelijk de noodzakelijke handelingen kunnen uitvoeren die leiden
tot een zo groot mogelijke beperking van de gevolgen van deze calamiteit.

SD.03.06

Kunnen uitvoeren van de overdracht van CE aan de EOD.

SD.04.01

Kunnen weergeven en verklaren van de eisen waaraan een vernietigingslocatie moet voldoen.

SD.04.02

Kunnen weergeven en verklaren van de methoden en procedures voor het vernietigen van CE
voor zover deze een relatie hebben met de taak en verantwoordelijkheid van de Senior OCEVerwijderd: D
deskundige.

SD.05.01

Kunnen weergeven en verklaren van de methode voor het uitvoeren van een Projectgebonden
Risicoanalyse, inclusief de onderliggende begrippen.

SD.05.02

Kunnen beoordelen en interpreteren van een rapportage van een PRA.

SD.06.01

Kunnen weergeven en verklaren van de werkingsprincipes en het toepassingsgebied van
gangbare detectiemethoden voor CE, anders dan de detectiemethoden genoemd in de
eindterm DS.04.02.

Verwijderd: Kunnen
beoordelen en interpreteren
van een projectcontroleplan
volgens het WSCS-OCE

Verwijderd: D
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BIJLAGE 2D: EINDTERMEN BASISKENNIS OCE

Kenmerk Omschrijving
BS.01.01 Basiskennis over explosieven stoffen.
BS.01.02 Bekend zijn met de uiterlijke kenmerken van de 16 hoofdsoorten van CE.
BS.01.03 Basiskennis over de gevaren van het ongewenst tot werking komen van CE.
BS.02.01 Basiskennis over de aanpak en uitvoering van OCE projecten en over de hoofdlijnen van
het WSCS-OCE.
BS.03.01 Op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels in OCE projecten.

Verwijderd: Certificatieschem
a Opsporen Conventionele
Explosieven (
Verwijderd: )

Voetnoten bij bijlage 2:
1
Deze eis geldt niet indien een kandidaat opgaat voor hercertificatie (kandidaat beschikt of heeft
beschikt over een certificaat voor dit deskundigheidsniveau, afgegeven conform dit WSCS-OCE) en
als onderdeel daarvan ook de eindtermen op de onderliggende deskundigheidsniveaus worden
afgetoetst.
2
Gezien de bijzondere positie van de EOD (Circulaire nr. 17961), de daarbij gepaard gaande
verantwoordelijkheid, de intensieve EOD opleiding en begeleiding en de daaraan gekoppelde
systematiek van examinering en kwalificering en de combinatie van opsporingswerkzaamheden en
ruimwerkzaamheden, wordt voor personen die binnen de EOD opsporingswerkzaamheden volgens
het WSCS-OCE verrichten een afwijkende ervaringseis van 1 jaar gehanteerd. Bovendien verricht
de EOD met name opsporingswerkzaamheden op (voormalige) Defensieterreinen.
3
Deze eis geldt niet indien een kandidaat opgaat voor hercertificatie (kandidaat beschikt of heeft
beschikt over een certificaat voor dit deskundigheidsniveau, afgegeven conform dit WSCS-OCE) en
als onderdeel daarvan ook de eindtermen op de onderliggende deskundigheidsniveaus worden
afgetoetst.
4
Gezien de bijzondere positie van de EOD (Circulaire nr. 17961), de daarbij gepaard gaande
verantwoordelijkheid, de intensieve EOD opleiding en begeleiding en de daaraan gekoppelde
systematiek van examinering en kwalificering en de combinatie van opsporingswerkzaamheden en
ruimwerkzaamheden, wordt voor personen die binnen de EOD opsporingswerkzaamheden volgens
het WSCS-OCE verrichten een afwijkende ervaringseis van 1,5 jaar gehanteerd. Bovendien verricht
de EOD met name opsporingswerkzaamheden op (voormalige) Defensieterreinen.
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BIJLAGE 3:
VASTSTELLEN VERDACHT GEBIED EN AFBAKENING IN VOORONDERZOEK
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Deze bijlage maakt onderdeel uit van paragraaf 6.5 van het WSCS-OCE en wordt gebruikt om te beoordelen of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie
vormen voor de aanwezigheid van CE (verdacht of onverdacht) en voor de horizontale afbakening van het verdachte gebied. Hiervan mag alleen gemotiveerd
worden afgeweken.
Nr.

Indicatie

Algemene omschrijving

Uitgangspunt conclusie
Verdacht

1

Verdedigingswerk

Vervallen

2

Wapenopstelling

Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer of ander
(semi)automatisch wapen,.

3

Uitgangspunten voor afbakening verdacht gebied

Onverdacht
Vervallen

X

Locatie van de wapenopstelling.

Geschutopstelling (statisch Locatie van geschut.
en mobiel)

X

25 meter rondom het hart van de geschutopstellling, maar
niet verder dan een eventueel aangrenzende watergang.

4

Munitieopslag in open veld

Locatie van munitievoorraad in het open veld.

X

Locatie van de veldopslaglocatie.

5

Loopgraaf of schuttersput

Militaire loopgraaf of schuttersput

X

Het gebied binnen de contouren van de loopgraaf of
schuttersput is verdacht, bij voorkeur bepaald aan de hand
van geogerefereerde luchtfoto's.

6

Tankgracht of -geul

Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met steile
wanden, aangebracht om pantservoertuigen tegen te
houden.

X

Tenzij er aanwijzingen zijn dat er mogelijk munitie in gedumpt
is.

7

Landmijnen verdacht
gebied

Middels een aanwijzing, niet zijnde een mijnenlegrapport, op
landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte
gebied zijn bij de controle door de MMOD géén landmijnen
aangetroffen.

X

n.v.t.

8

Landmijnen verdacht
gebied

Middels een aanwijzing, niet zijnde een mijnenlegrapport, op
landmijnen verdacht verklaard gebied. In het verdachte
gebied zijn bij de controle door de MMOD, of bij na-oorlogse
activiteiten landmijnen aangetroffen.

9

Mijnenveld, geheel
geruimd

Geregistreerd mijnenveld, waarvan mijnenlegrapport
aanwezig is. Alle volgens het legrapport gelegde landmijnen
zijn geruimd of feitelijke onderbouwing bekend waarom
landmijnen niet meer in veld aanwezig waren.

X

De grenzen zoals aangegeven in het ruimrapport.

X

n.v.t.
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Opmerking [a4]: Deze tabel
(en noten) is geheel vervangen.

X

De grenzen zoals aangegeven in het mijnenlegrapport en/of
ruimrapport.

10

Mijnenveld, gedeeltelijk
geruimd

Geregistreerd mijnenveld waarvan mijnenlegrapport
aanwezig is. Niet alle volgens het mijnenlegrapport gelegde
landmijnen zijn geruimd. Geen feitelijke onderbouwing
bekend waarom er landmijnen worden vermist.

11

Versperringen

Versperringen, zoals strandversperringen en drakentanden.

X

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel uitmaken van de
versperring.

12

Infrastructuur zonder
geschutsopstelling of
munitievoorraad

Militaire werken zoals woononderkomen of werken met een
burgerdoel zoals schuilbunker.

X

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de aanwezigheid van
nabijverdediging in de vorm van bijvoorbeeld
wapenopstellingen.

13

Schuilloopgraaf

Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen.

X

n.v.t.

14

Kampementen

Grondgebied met onderkomens zoals tenten.

X

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de aanwezigheid van
munitieopslag of nabijverdediging in de vorm van
bijvoorbeeld wapenopstellingen.

15

Mangat

Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik genomen als
schuttersput.

X

n.v.t.

16

Dumplocatie van munitie
en/of toebehoren

Dumplocatie van CE en/of
toebehoren in landbodem of op waterbodem.

X

Locatie van de dump en afbakening verder situationeel te
bepalen, bijvoorbeeld dumping in stilstaand of stromend
water.

17

Crashlocatie vliegtuig

Aanwezigheid van CE vanwege de crash.

X

Situationeel te bepalen.

18

Krater van gedetoneerde
incidentele
luchtafweergranaat

Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een
incidentele luchtafweergranaat bevindt.

19

Vernielingslading

Locatie van aangebrachte vernielingslading.

X

Locatie waar de vernielingslading is aangebracht.

20

Vernielingslading (in
werking gesteld)

Locatie van in werking gestelde vernielingslading, waarbij de
mogelijkheid bestaat op het aantreffen van niet (geheel)
gedetoneerde springlading(en).

X

Locatie waar de vernielingslading in werking is gesteld en
afbakening verder situationeel te bepalen.

21

Ongecontroleerde
(massa)explosie

(Sympathische) detonatie van een explosieven voorraad
zoals ontploffing munitieopslag of munitietrein.

X

Situationeel te bepalen

22

Vernietigingslocatie voor

Eén of meerdere springputten.

X

De contour(en) van de springput(ten) en afbakening verder

X

Tenzij er op basis van bronnen indicaties zijn dat het geen
incidentele luchtafweergranaat betreft.
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CE

situationeel te bepalen, bijvoorbeeld gelet op de afstand van
eventuele uitgeworpen CE buiten deze contour(en).

23

Artillerie-, mortier- of
raketbeschieting

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast geschut,
mortieren of grondgebonden (meervoudig)
raketwerpersysteem.

X

Situationeel te bepalen.

24

Raketbeschieting,
inslagenpatroon bekend

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met
jachtbommenwerpers.

X

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de
maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen
binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied
wordt afgebakend door deze afstand te projecteren op de
buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief
de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste
blindganger binnen het inslagenpatroon.

25

Raketbeschieting,
inslagenpatroon
onbekend, op ‘Pin Point
Target’

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek object te treffen.

X

Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van
108 meter gemeten vanuit het hart van het doel 1 / 4.

26

Raketbeschieting,
inslagenpatroon onbekend
op ‘Line Target’

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting met
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek lijnvormig (bijvoorbeeld spoorlijn / militaire colonne)
object te treffen.

X

Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 80
meter gemeten vanuit het hart van het doel 1 / 5.

27

Duikbombardement
inslagenpatroon bekend

Gebied dat is getroffen door een bombardement met
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek object te treffen.

X

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon wordt de
maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen
binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied
wordt afgebakend door deze afstand te projecteren op de
buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief
de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste
blindganger binnen het inslagenpatroon.

28

Duikbombardement,
inslagenpatroon onbekend
op ‘Pin Point Target’

Gebied dat is getroffen door een bombardement met
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek object te treffen.

X

Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van
181 meter gemeten vanuit het hart van het doel 1 / 2.

29

Duikbombardement,
inslagenpatroon onbekend
op ‘Line Target’

Gebied dat is getroffen door een bombardement met
jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald
specifiek lijnvormig (bijvoorbeeld spoorlijn / militaire colonne)

X

Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 91
meter gemeten vanuit het hart van het doel 1 / 3.
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object te treffen.

30

Overige bombardementen

Gebied dat is getroffen door een bombardement met
bommenwerpers, niet zijnde jachtbommenwerpers.

X

Op basis van een analyse van het inslagenpatroon 6 wordt de
maximale afstand tussen twee opeenvolgende inslagen
binnen een inslagpatroon bepaald. Het verdachte gebied
wordt afgebakend door deze afstand te projecteren op de
buitenste inslagen van het inslagenpatroon. Dat is exclusief
de eventuele horizontale verplaatsing van de buitenste
blindganger binnen het inslagenpatroon. Anders situationeel
te bepalen.

31

Inslagpunt blindganger,
zijnde een vliegtuigbom

Vliegtuigbom die niet in werking is getreden.

X

15 meter rondom een inslagpunt vanwege de mogelijke
horizontale verplaatsing onder de grond.

32

Inslagpunt van een niet
gedetoneerd V-wapen

Gebied dat is getroffen door de inslag van een V-wapen.

X

15 meter rondom een inslagpunt vanwege de mogelijke
horizontale verplaatsing onder de grond.

33

Krater van een
(gedeeltelijk) gedetoneerd
V-wapen

Gebied waarin zich de krater van de detonatie van een Vwapen bevindt.

X

50 meter rondom een inslagpunt vanwege de mogelijke
aanwezigheid van explosieve componenten.

Voetoten bij bijlage 3:
1
Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige duikbommenwerpers gedurende de
periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie
meegenomen.
2
De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is
gekomen en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.
3
De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is
gekomen en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.
4
De genoemde afstand is de gemiddelde afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v.
het middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 meter was.
5
De genoemde afstand is de maximale afstand gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.
6
Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.

Pagina 69 van 76

BIJLAGE 4: EISEN TE STELLEN AAN MATERIEEL
Indien bij het benaderen van CE gebruik wordt gemaakt van materieel dient deze te voldoen aan de
onderstaande eisen:
1. De naar de graafbak gerichte ruiten zijn voorzien van 33 mm polycarbonaat platen, of een
daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening. Deze voorziening kan zijn aangebracht door de
ruiten te vervangen of door het aanbrengen van een voorzetruit. Indien voorzetruiten worden
toegepast dienen de originele ruiten te zijn vervangen door 8 mm polycarbonaat platen, of een
daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening.
2. De overige ruiten zijn vervangen door 8 mm polycarbonaat platen, of een daaraan minimaal
gelijkwaardige voorziening.
3. Het dak van de machine is bekleed met 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan
minimaal gelijkwaardige voorziening.
4. De staalvlakken die naar de graafbak zijn gericht, zijn voorzien van 7 mm staalplaat met daarop
40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening.
5. De cabine is vervaardigd van of wordt beschermd door staalplaat met een minimale dikte van 7
mm met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige
voorziening.
6. De cabine is voorzien van opdekdeuren.
7. De cabine is verankerd op de machine.
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Verwijderd: Lexguard
materiaal

Verwijderd: Lexan materiaal
Verwijderd: Lexan materiaal

BIJLAGE 5: EISEN AAN BESCHERMENDE MAATREGELEN
Werkwijze
In het projectplan wordt beschreven welke beschermende maatregelen in welke projectfasen worden
getroffen. De te nemen beschermende maatregelen worden goedgekeurd door de gemeente(n)
waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden. Deze goedkeuring wordt geregistreerd in het
projectdossier.
Er is geen norm beschikbaar voor het treffen van beschermende maatregelen voor de omgeving bij
het benaderen van CE. Momenteel worden beschermende maatregelen op projectniveau vastgesteld
in overleg met de gemeente(n), de opdrachtgever, het EOD en andere betrokkenen. Daarbij wordt
onder andere gebruik gemaakt van richtlijnen die worden gehanteerd door het Ministerie van
Defensie.
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Verwijderd: D

BIJLAGE 6: EISEN VOORZIENING TIJDELIJK VEILIGSTELLEN SITUATIE

Opmerking [a5]: Deze
gehele bijlage is vervangen.

De VTVS en het gebruik daarvan dient te voldoen aan de onderstaande eisen.
Nummer
A.
A.1

A.2

A.3

A.4

Eis
ALGEMEEN
De VTVS is bedoeld voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie, door het CE van de
vindplaats te verplaatsen naar een voorziening waarin het CE in afwachting van de
overdracht aan EOD wordt neergelegd.
De eisen in deze bijlage VTVS richten zich op het voorkomen dat CE in de VTVS tot
werking komen (brongerichte maatregelen). In concrete gevallen kan de gemeente als
bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid vanwege locatiespecifieke
omstandigheden bepalen dat er ook maatregelen moeten worden getroffen om de
uitwerkingsrisico’s van de VTVS te beheersen (effectgerichte maatregelen).
De VTVS wordt uitsluitend gebruikt voor het neerleggen van CE, inclusief het
binnenbrengen, (om)stapelen en weer naar buiten brengen van de CE. Handelingen aan
het CE en de eventuele verpakking daarvan, anders dan omschreven elders in deze
bijlage, worden buiten de VTVS verricht. Onderhoud aan de VTVS mag uitsluitend
plaatsvinden als er geen CE in de VTVS aanwezig is.
In de volgende situaties is het, gezien de gevaarsfactoren, niet toegestaan om het CE te
verplaatsen naar de VTVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.5
A.6

munitieartikelen met een grotere NEM1 dan toegestaan;
mijnen AT / AP met geplaatste ontsteker;
gekristalliseerde springstof;
indien een CE niet voldoende geïdentificeerd kan worden (ten minste de wapeningstoestand en
de risico's van de ontsteker moeten bekend zijn);
verschoten( gewapende) CE voorzien van een ontsteker met voorgespannen slagpinveer;
CE met een gewapend alzijdig ontstekingsmechanisme.

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie van voornoemde CE dient plaats te vinden door het
treffen van maatregelen waarbij het CE op de vindplaats (in-situ) blijft liggen.
Betreffende de situatie genoemd onder punt 5 en 6 kan de Senior OCE-deskundige
hiervan gemotiveerd afwijken. Dat dient te worden geregistreerd.
Fosformunitie of restanten met fosfor besmet dienen in-situ te blijven of in een aparte
VTVS te worden gebracht.
De aangetroffen CE die in de VTVS worden gebracht, worden ten behoeve daarvan door
2
een Senior OCE-deskundige ingedeeld in één van de onderstaande categorieën .
B1 brisante explosieven met ontstekingsmiddelen
B2 brisante explosieven zonder ontstekingsmiddelen
B3 munitie die een pyrotechnische lading bevat of heeft bevat
B4 munitie die witte of rode fosfor bevat of heeft bevat
B5 kleinkaliber munitie tot en met 19,1 mm
B6 ontstekingsmiddelen die explosieve en/of pyrotechnische stoffen bevatten of waarschijnlijk bevatten
B7 rookzwak buskruit of zwart buskruit
B8 aan CE gelijkgesteld materiaal (zie definitie hoofdstuk 2 WSCS-OCE)

A.7

B.

De maximale hoeveelheid NEM die in de VTVS mag worden gebracht bedraagt 10 kg,
tenzij de gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid op basis van een
gedegen risicoanalyse schriftelijk toestemming geeft voor een afwijkende hoeveelheid
NEM.
SITUERING VAN DE VOORZIENING
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B.1
B.2

B.3

B.4

B.5

C.
C.1
C.2
C.3
C.4

C.5

C.6
C.7
C.8
C.9

C.10

D.
D.1
D.2

D.3

De VTVS dient te worden opgesteld op een vlakke en verharde ondergrond en moet goed
en veilig bereikbaar zijn.
De VTVS mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Rondom de
opslagvoorziening dient daarom een deugdelijk en afsluitbaar hek- of gaaswerk te worden
aangebracht van tenminste 1,80 meter hoog, tenzij de opslagvoorziening zich bevindt
binnen een afgesloten en voor derden ontoegankelijk terrein.
Op het hekwerk dient aan alle zijden het volgende bord te zijn aangebracht:

Binnen een afstand van 10 meter rondom de VTVS mogen zich geen objecten en
vegetatie bevinden, met uitzondering van het hekwerk zoals hieronder bedoelt en
veiligheidsmaatregelen zoals een barricade.
Binnen een afstand van 10 meter rondom de VTVS mag niet worden gerookt en mag geen
open vuur aanwezig zijn. Aan de buitenzijde van de VTVS of op het hekwerk dient op en
voor derden goed zichtbare plaats met betrekking tot dit verbod een pictogram volgens
NEN3011 te zijn aangebracht.
WIJZE VAN NEERLEGGEN VAN CE
De CE dienen ordelijk en stabiel te worden neergelegd.
De CE worden ten minste op één kaliber afstand van de wand van de VTVS neergelegd.
CE dienen zodanig te worden neergelegd dat zij niet in direct contact met de vloer staan.
CE worden in de VTVS per B categorie gescheiden neergelegd. Dat vindt plaats door
middel van een fysieke scheiding met een hoogte van ten minste de hoogste stapelhoogte
van de naast elkaar gelegen B categorieën van CE.
Sympathische detonatie wordt voorkomen door de CE in de categorie B1, B2 en B6 neer
te leggen op een onderlinge afstand van ten minste tweemaal het kaliber van het grootste
CE.
CE in de categorie B6 worden neergelegd in een apart compartiment in / van de VTVS die
van boven is afgedekt. De CE worden daarin neergelegd in een zandbed.
CE in de categorie B7 wordt neergelegd in een apart compartiment in / van de VTVS die
van boven is afgedekt, zodanig dat statische elektriciteit wordt voorkomen.
In de VTVS dient te zijn aangegeven waar welke B categorie van CE is neergelegd.
De VTVS mag uitsluitend worden gebruikt voor het neerleggen van CE en aan CE
gelijkgestelde artikelen en hierin mogen geen andere zaken worden opgeslagen, behalve,
EHBO middelen en volgens het WSCS-OCE verplichte registraties.
CE in de categorie B4 (fosforhoudende CE) dient in een aparte voorziening, die voldoet
aan de overige eisen in deze bijlage, ondergedompeld in water te worden neergelegd. De
waterbak dient stevig, deugdelijk en vorstbestendig te zijn en van boven te worden
afgedekt, zodat verdamping van water wordt voorkomen. Op de projectlocatie dienen
EHBO hulpmiddelen voor de behandeling van fosforbranden beschikbaar te zijn.
EISEN AAN DE CONSTRUCTIE VAN DE VTVS
De VTVS dient 60 minuten brandwerend te zijn tegen branden buiten de opslag conform
NEN 6069:2011.
De VTVS dient ter voorkoming van ongewenste mechanische / fysieke invloeden van
buitenaf beschermd te zijn. De wanden (inclusief de toegangsdeur) en het dak dienen
daarom te bestaan uit 7 mm staalplaat met aan de binnenzijde een 40 mm multiplex
watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening.
De vloer van de VTVS dient van een zodanig materiaal te zijn vervaardigd dat het ontstaan
van vonken wordt voorkomen.
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D.5
D.6

D.7

D.8

D.9

D.10
E.
E.1
E.2
E.3
E.4

E.5

De toegang van de VTVS moet van buitenaf met een slot en sleutel of op een andere
gelijkwaardige wijze afgesloten zijn, doch van binnenuit zonder sleutel kunnen worden
geopend. Hang- en sluitwerk dient een inbraakwerendheid te hebben die voldoet aan de
eisen in de NEN5089:2009 voor weerstandklasse 2.
Bij het betreden van de VTVS dient te zijn geborgd dat er voldoende licht(inval) is om de
CE veilig in en uit de VTVS te kunnen brengen.
De VTVS valt conform NPR 7910-2:2010 in zone 22 (ATEX 137). Indien de VTVS aan de
binnenzijde is voorzien van een elektrische installatie dan dient deze gas- en explosieveilig
te zijn uitgevoerd volgens ATEX 95 (NEN EN IEC 60079-14).
De VTVS dient te zijn voorzien van een alarminstallatie voor detectie van beweging in de
VTVS, kantellen / bewegen van de VTVS, inbraak in de VTVS, branddetectie en sabotage
van de alarminstallatie. De alarmcentrale geeft bij detectie ten minste een geluidsignaal,
lichtsignaal en een telefonische melding aan alarmdienst of de sleutelhouder zoals
bedoeld onder punt E.1 van deze bijlage.
Aan de buitenzijde (voorzijde) van de VTVS dient onderstaand gevaarsbord,
brandklassebord en verbodbord te zijn aangebracht. Het gevaarsbord en brandklassebord
dienen alleen te zijn aangebracht ingeval er zich werkelijk CE in de VTVS bevinden.

Op een afstand van maximaal 20 meter van de VTVS is op een duidelijk zichtbare en
bereikbare plaats een ABC brandblusser met een inhoud van minimaal 12 kg aanwezig.
De brandblusser mag zich niet in de VTVS bevinden.
De VTVS dient doelmatig geventileerd zijn. Ventilatieopeningen mogen geen afbreuk doen
aan de vereiste brandwerendheid.
OVERIGE EISEN
Eindverantwoordelijke voor en sleutelhouder van de VTVS is een Senior OCE-deskundige,
zoals genoemd in het projectwerkplan.
Het betreden van de VTVS mag uitsluitend plaatsvinden door of onder begeleiding van
een Senior OCE-deskundige.
Bij het betreden van de VTVS dient de vorming van statische elektriciteit te worden
voorkomen.
In het kader van de werkvoorbereiding wordt in overleg met de gemeente als bevoegd
gezag voor openbare orde en veiligheid vastgesteld of voor de VTVS een
omgevingsvergunning of andere toestemming vereist is. De resultaten van dit overleg
worden geregistreerd.
Er worden de volgende zaken geregistreerd op een lijst die op de projectlocatie aanwezig
is. De registratie wordt, inclusief tussentijdse wijzigingen, opgenomen in het projectdossier.
Betreffende de CE in de VTVS:
a. soort, subsoort en nationaliteit van het CE;
b. wapeningstoestand van eventuele ontstekers;
c. de gevarencategorie van het CE (B categorie);
d. de explosieve inhoud NEM.
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E.6

Betreffende de VTVS:
a. de totale hoeveelheid NEM in de VTVS;
b. in welk compartiment welke B categorie neergelegd is.
De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid en de brandweer
worden op de hoogte gesteld van de hoeveelheid NEM in de VTVS, waarbij tevens wordt
vermeld dat de CE als gevarenklasse 1.1 dient te worden aangemerkt. De brandweer
wordt ingeval van wijziging van de hoeveelheid NEM in de VTVS hiervan dagelijks in
kennis gesteld. In overleg met betrokken instanties kan een afwijkende werkwijze worden
vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het projectdossier, inclusief de schriftelijke instemming
daarmee van deze instanties.

Voetnoten bij bijlage 6:
1
Netto Explosieve Massa, ook wel aangeduid als Netto Explosief Gewicht (NEG).
2
Indeling B1 t/m B7 volgens paragraaf 6.2.1 van VS9-681 van het Ministerie van Defensie
Voorschrift opsporen en ruimen van explosieven, vastgesteld door C-OTCO d.d. 29 september
2010 bij notanummer 2010013496.
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:

Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de organisatie
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

:

Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van
vooronderzoek de aanwezigheid van CE wordt vermoed.
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Gebied waarbinnen door de organisatie een vooronderzoek of
opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd.
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Voorwaarden voor examinering:
De eindtermen in bijlage 2 worden ten behoeve van examinering op een evenwichtige wijze uitgewerkt
in toetstermen;
Examinering vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke
examencommissie die bestaat uit ten minste vier personen, waarvan ten minste twee personen
beschikken over deskundigheid op het gebied van het opsporen van CE en de twee andere
commissieleden deskundig zijn op respectievelijk het civieltechnisch opsporingsproces en op het
gebied van opleiding en examinering;
Het afnemen van praktijkexamens vindt plaats door ten minste twee personen die aantoonbaar
voldoen aan de eindtermen voor Senior OCE-deskundigen in bijlage 2 van dit certificatieschema en
welke niet direct betrokken zijn geweest bij de opleiding van de examenkandidaat;
Voor het afnemen van examens wordt een examenreglement vastgesteld waarin in ieder geval
bepalingen zijn opgenomen inzake de aanmeldingsprocedures voor examens, het beheer van
examenvragen en –opdrachten, de wijze van examinering, de eisen aan de examenlocatie, de wijze
van correctie en beoordeling van examens en een geschillenregeling;
Pagina-einde

Het theorie-examen wordt zodanig samengesteld dat de toepasselijke eindtermen op een
evenwichtige wijze worden afgetoetst en wordt gewaarborgd dat overlap tussen examens zoveel
mogelijk wordt voorkomen;
Ten behoeve van het afnemen van praktijkexamens wordt per onderwerp een examenprotocol
vastgesteld, waarin in ieder geval wordt opgenomen de voor examinering benodigde middelen, de
inrichting van de examenlocatie en een beoordelingsystematiek;
Jaarlijks wordt het functioneren van de examenstructuur geëvalueerd, waarbij ten minste aan de orde
komt het aantal afgenomen examens in het achterliggende jaar, de examenresultaten en ingediende
klachten en behandelde geschillen.
Een certificaat is drie jaar geldig. Na die periode dient opnieuw een examen te worden afgelegd
volgens de bovengenoemde voorwaarden, waarbij alle toepasselijke eindtermen worden afgetoetst.
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Indien de verplichte luchtfotoarchieven onvoldoende resultaat opleveren, wordt aanvullend de
Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives geraadpleegd. Op de inventarisatie en selectie
van luchtfoto’s is hetgeen bepaald onder verplichte bronnen van toepassing.

