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Notitie  : 7VEO-SEC.11042.D   

Betreft  : Regeling lidmaatschapsvoorwaarden VEO  

Datum vaststelling : ledenvergadering d.d. 8 mei 2017  

 

Artikel 1 Toepassingsgebied en algemeen 

 
1.1. Deze Regeling bevat de lidmaatschapsvoorwaarden, contributie- en toetredingsregeling van de 

Vereniging voor Explosieven Opsporing (hierna VEO) en dient te worden aangemerkt als een 

(huishoudelijk)reglement zoals bedoeld in de statuten van de VEO d.d. 15 december 2016  

(hierna statuten). Bij afwijkingen tussen deze regeling en de statuten zijn de statuten bepalend.  

 

1.2. De onderhavige Regeling heeft alleen betrekking op leden zoals bedoeld in artikel 5 van de 

statuten en niet op geassocieerde leden zoals bedoeld in artikel 5a van de statuten.  

 
1.3. De ledenvergadering kan in individuele gevallen een afwijkende regeling vaststellen.  

 

1.4. Deze Regeling is vastgesteld in de ledenvergadering van 8 mei 2017 en komt in de plaats van 

de Regeling lidmaatschapsvoorwaarden contributieregeling d.d. 23 maart 2010 met kenmerk 

0VEO-SEC.1092.D . 

 

Artikel 2  Voorwaarden lidmaatschap  

 

2.1 Overeenkomstig artikel 5 van de statuten zijn leden van VEO natuurlijke personen, 

rechtspersonen of vennootschappen onder firma of publiekrechtelijke lichamen, welke een 

bedrijf uitoefenen dat zich (mede) bezig houdt met het doen van Vooronderzoek naar de 

mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven, het uitvoeren van Risicoanalyses ter 

zake en / of het opsporen van Conventionele Explosieven.  

 

2.2 Er worden binnen de vereniging de in onderstaande tabel weergegeven categorieën van leden 

(vakgroepen) onderscheiden. Een lid valt onder één of meerdere categorieën, afhankelijk van 

de activiteiten die door het bedrijf worden uitgeoefend. De categorie-indeling heeft geen 

gevolgen voor het stemrecht binnen de vereniging.  

 

Categorie Omdd 

Deelgebied A 
Opsporen van CE conform het WSCS-OCE (Deelgebied A).  

Deelgebied B 
Civieltechnische opsporing conform het WSCS-OCE (Deelgebied B). 

Deelgebied C Vooronderzoeken en Risicoanalyses CE, thans conform het WSCS-OCE (Deelgebied A) en 

zodra mogelijk conform het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse CE. 
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2.3 De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van haar leden die activiteiten 

uitvoeren verband houdend met het doen van Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid 

van Conventionele Explosieven, het uitvoeren van Risicoanalyse ter zake en het opsporen van 

Conventionele Explosieven. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bevorderen van de 

kwaliteit van Vooronderzoek en Risicoanalyse en de kwaliteit en veiligheid van het opsporen 

van Conventionele Explosieven, alsmede de instandhouding van de goede naam van de 

branche. 

 

2.4 Leden dienen zodanig te participeren in de verenigingsactiviteiten van VEO, dat een actieve 

bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van de in artikel 2.3 genoemde doelstelling. Dat 

betreft onder andere een actieve deelname aan (leden)vergaderingen en participatie in 

werkgroepen en commissies, door ter zake deskundige vertegenwoordigers van leden.  

 

2.5 Leden dienen zich in de bedrijfsuitoefening te gedragen in overeenstemming met de doelstelling 

zoals genoemd in artikel 2.3 van deze Regeling en zich te onthouden van gedragingen die 

hieraan afbreuk doen. Hierop is de door de ledenvergadering vastgestelde Gedragscode OCE 

van toepassing en op de naleving daarvan is de door de ledenvergadering vastgestelde 

Geschillenregeling OCE van toepassing.  

 

2.6 Leden dienen gecertificeerd te zijn conform het voor de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf 

toepasselijke deelgebied c.q. de toepasselijke deelgebieden van het Werkveldspecifiek 

certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-

OCE). Zodra dat mogelijk is dienen leden die Vooronderzoeken en Risicoanalyses uitvoeren 

(categorie C) gecertificeerd te zijn volgens het Certificatieschema Vooronderzoek en 

Risicoanalyse CE, zulks binnen een door de ledenvergadering te bepalen termijn.  

 

2.7 Leden die gecertificeerd zijn volgens Deelgebied A van het WSCS-OCE (Opsporing) dienen 

deel te nemen aan de centrale examenstructuur voor OCE-deskundigen door deelnemer te zijn 

van de Stichting Examinering OCE. Hiermee wordt één centrale en onafhankelijke 

examenstructuur voor het examineren van OCE-deskundigen nagestreefd, hetgeen in het 

belang is van de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van CE en de toekomstbestendige 

ontwikkeling van de beroepsgroep.  

 

2.8 Leden die Vooronderzoeken en Opsporingen uitvoeren dienen deel te nemen aan de VEO 

Bommenkaart conform de Regeling deelname VEO Bommenkaart met kenmerk 7VEO-

SEC.11049.D. 

 

2.9 Indien een lid niet (meer) voldoet aan de voorwaarden in deze regeling, kan de algemene 

ledenvergadering overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7 van de statuten besluiten tot 

ontzetting van het desbetreffende lid.  
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Artikel 3  Contributie en toetredingsbijdrage  

 

3.1 Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering de contributieregeling vastgesteld. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt in de categorieën van leden zoals bedoeld in artikel 2. De 

contributieregeling kan tevens een toetredingsbijdrage omvatten voor nieuwe leden. 

 

3.2 Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar wordt de contributie naar rato berekend. In dat 

geval wordt de contributie over het resterende jaar in één termijn gefactureerd. 

 

Artikel 4  Aanmelding  

 

4.1 Organisaties die voldoen aan de voorwaarden voor leden zoals bepaald in de statuten en deze 

Regeling kunnen zich aanmelden als lid door middel van het aanmeldingsformulier in de bijlage 

bij deze regeling.  

 

4.2 Bij de aanmelding dient de volgende informatie te worden verstrekt: 

- inschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de 

organisatie zich (mede) bezig houdt met het doen van Vooronderzoek naar de mogelijke 

aanwezigheid van Conventionele Explosieven, het uitvoeren van Risicoanalyses ter zake en 

/ of het opsporen van Conventionele Explosieven (geldt niet voor publiekrechtelijke 

lichamen); 

- afschrift van het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven en / of van het 

Procescertificaat Vooronderzoek en Risicoanalyse CE; 

- bewijs dat de organisatie deelnemer is van de Stichting Examinering OCE.  

 

4.3 Door ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt ingestemd met hetgeen bepaald in de 

statuten, de onderhavige Regeling, alsmede met de Gedragscode OCE en de 

Geschillenregeling OCE.  

 

Artikel 5  Toelating van leden  

 

5.1 Conform artikel 6 van de statuten beslist de ledenvergadering over de toelating van leden. 

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden in deze regeling wordt een verzoek om lidmaatschap 

gehonoreerd, tenzij de ledenvergadering anders beslist.  
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 AANMELDINGSFORMULIER 

 

Ondergetekende, daartoe wettelijk bevoegd en handelend namens het hierna genoemde bedrijf, geeft 

hierbij te kennen een lidmaatschap te willen aangaan van de Vereniging voor Explosieven Opsporing 

met alle daarbij behorende rechten en plichten. 

 

Naam bedrijf : . .................................................................................................  

 

Naam ondergetekende :  ....................................................................................................  

 

Functie ondergetekende :  ....................................................................................................  

 

Postadres :  ....................................................................................................  

 

Postcode / plaats :  ....................................................................................................  

 

Telefoonnummer :  ....................................................................................................  

 

Telefaxnummer :  ....................................................................................................  

 

E-mail adres :  ....................................................................................................  

 

Website  :  ....................................................................................................  

 

Categorie (vakgroep) : □ Opsporing van CE 

(aankruisen wat van toepassing is )  □ Civieltechnische ondersteuning 

    □ Vooronderzoek en Risicoanalyse 

 

Ondergetekende verklaart: 

- kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de statuten d.d. 15 december 2016, 

Regeling Lidmaatschapsvoorwaarden VEO, Regeling deelname VEO Bommenkaart, alsmede 

met de Gedragscode OCE en de Geschillenregeling OCE; 

- te voldoen aan de thans geldende versie van de Regeling lidmaatschapsvoorwaarden VEO; 

- kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de geldende contributie- en 

toetredingsbijdrage.  

 

Plaats, ......................................................... Datum, ................................... 

 

 

Handtekening:    .............................................................................. 

 

Gaarne bijvoegen: inschrijving Handelsregister KvK, afschrift certificaat / certificaten en bewijs deelnemerschap 

Stichting Examinering OCE (indien van toepassing).  
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