
handreiking  
conventionele  

explosieven

Mr. A. Bootsma

Mr. I. Dolmans-Budé

Mr. drs. L.C.L. Huntjens

Utrecht, 10 december 2007





inhoud

Inleiding  5

1.1 Aanleiding 5
1.2 Handreiking 6
1.3 Rapportage 6
1.4 Opbouw van de handreiking en de rapportage 7

Deel I: Handreiking 9

1. Processchema 10
2. Planstudiefase 12
2.1 Vooronderzoek 13
 Schematische weergave vooronderzoek 14
 A Inschatten noodzaak vooronderzoek 15
 B Besluit tot vooronderzoek 16
 C  Besluit: bedrijf 16
 D Uitvoering vooronderzoek 18
 E (On)voldoende informatie ten behoeve van besluit 20
 F Besluit wel/niet opsporen 21

2.2 Opsporingsonderzoek 23
 Schematische weergave opsporing 24
 G Welk bedrijf 25
 H Voorbereiding opsporing 25
 Uitvoering van de opsporing 28
 I Na detectie: besluit al (I1) dan niet(I2) verder opsporen 28
 J Nadere opsporing 29
 K Einde opsporing 30
2.3 Ruimen 31
 De EODDEF 31



4

3. Uitvoeringsfase 34
 Schematische weergave uitvoeringsfase 34
 M Stappen direct na vondst 35
 N Incident of verdacht gebied? 36

4. Slotopmerkingen 37

Deel II: Rapportage 39

1. Inleiding 41

2. UAV 1989 - bestekken 42
2.1  Juridisch kader 42
2.2 Vertaling juridisch kader 43
2.3 Procedure onverwachte vondst CE 44
 2.3.1 Algemeen 44
 2.3.2 Werkmethode 44
2.4 Tekst ten behoeve van bestek 46
2.5 Keuzemodule  47

3. UAV-Gc 2005 49
3.1 Juridisch kader 49
3.2 Vertaling juridisch kader 49
3.3 Procedure onverwachte vondst ce 50
 3.3.1 Algemeen 50
 3.3.2 Werkmethode 51
3.4 Tekst ten behoeve van vraagspecificatie 52
3.5 Keuzemodule  54

Deel III: Bijlagen 57

Bijlage 1:  BRl OCE 59
Bijlage 2:  Bronvermelding 119
  Wet- en regelgeving 119
  Geïnterviewden 119



5

inleiding

Deze Handreiking en Rapportage zijn bedoeld voor medewerkers van 
Rijkswaterstaat die te maken krijgen met Conventionele Explosieven 
(CE). De Handreiking moet de medewerkers van Rijkswaterstaat onder-
steuning bieden bij de vraag op welke wijze er gehandeld moet worden 
bij het (vermoeden van) aantreffen van CE. Naast deze Handreiking is een 
Rapportage opgesteld die zich richt op de inhoud van de contracten tussen 
Rijkswaterstaat en de aannemer die het (infrastructurele) werk uitvoert.

1.1 aanleiding

Rijkswaterstaat krijgt bij het uitvoeren van projecten in toenemende mate 
te maken met CE. Het gaat om het (vermoeden van) aantreffen van mu-
nitie uit de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem. Over de aanpak en 
de wijze van omgang bij het aantreffen van CE bestaat bij Rijkswaterstaat 
onduidelijkheid. Ten eerste is de kennis bij Rijkswaterstaat hoe te han-
delen bij vermoedens of aantreffen van CE versnipperd aanwezig. Ten 
tweede bestaat er geen eenduidige handelswijze bij het aantreffen van 
CE. Ten derde bestaat er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van Rijkswaterstaat en de instanties waarmee Rijkswa-
terstaat bij het aantreffen van CE in aanraking komt. Vragen die daarbij 
opspelen zijn onder andere: wie is volgens wet- en regelgeving wanneer 
verantwoordelijk voor veiligheid? Wie is bevoegd om beslissingen te ne-
men? Tenslotte is de wet- en regelgeving en de markt op het gebied van 
CE sterk in beweging. De Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele 
Explosieven (BRL-OCE)1 is begin 2007 in werking getreden. Hiermee is 
een certificeringsplicht ontstaan voor bedrijven die zich bezighouden met 
het een gedeelte van het vooronderzoek naar en het opsporen van CE. 
Dit verandert de context waarbinnen het vooronderzoek en de opsporing 
van CE plaatsvindt. De genoemde onduidelijkheden in de omgang met 

1 Dit besluit is genomen op basis van artikel 4.8 Arbeidsomstandighedenbesluit
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CE kunnen leiden tot verkeerde beslissingen en daarmee tot hoge kosten 
voor Rijkswaterstaat. 

1.2 handreiking

De hierboven beschreven problematiek vormde de aanleiding voor Rijks-
waterstaat om te willen komen tot een Handreiking en een Rapportage 
CE. De Handreiking biedt in de eerste plaats de mogelijkheid om de ken-
nis bij de verschillende diensten van Rijkswaterstaat op dit onderwerp te 
vergroten. Daarnaast geeft de Handreiking een eenduidige manier van 
handelen voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Ten slotte maakt de 
Handreiking de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschil-
lende instanties waarmee Rijkswaterstaat bij het aantreffen van CE te ma-
ken krijgt inzichtelijk.

Voor gemeenten is op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten in 2005 een Handreiking opgesteld, te weten ‘Opsporen en 
ruimen, handreiking voor gemeenten bij het opsporen en ruimen van 
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.’Voor de bedrijven 
die zich richten op vooronderzoek en opsporing van CE is de BRL-OCE in 
werking getreden. Beide documenten vormen een deel van het kader aan 
de hand waarvan deze Handreiking is opgesteld. 

Voor de indeling van de Handreiking is aangesloten bij de indeling in 
projectfasen zoals Rijkswaterstaat deze hanteert. Zowel tijdens de plans-
tudiefase als tijdens de uitvoeringsfase van een werk kan een CE vermoed 
of aangetroffen worden op de projectlocatie.

1.3 rapportage

Rijkswaterstaat heeft beperkte ervaring met het vastleggen van de omgang 
met CE in contracten. De huidige standaardcontractformuleringen geven 
weinig houvast en duidelijkheid over de handelswijze en risicoverdeling 
bij CE. Om deze reden is een Rapportage opgesteld, die tot doel heeft 
om bestekschrijvers en opstellers van contracten handvatten te bieden om 
de risicoverdeling voor CE goed vast te leggen. Deze risicoverdeling is 
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van groot belang zodat het stilleggen van een werk zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Voor een goede vastlegging in contracten en een goed verloop van een 
project is ook het maken van goede afspraken tussen aannemer en Rijks-
waterstaat en voortdurende afstemming tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer belangrijk. In dat geval kunnen partijen de verschillende in-
valshoeken en belangen (waarbij te denken valt aan financiën, vertraging, 
overlast, risico) worden besproken. Het bespreken van deze verschillende 
invalshoeken en belangen leidt tot verschillende opties voor de aanpak 
van de CE-problematiek van het specifieke project en de vastlegging daar-
van in een contractvorm.

1.4 opbouw van de handreiking en de rapportage

Dit document bestaat uit drie delen. Deel 1 is de Handreiking. Het eer-
ste hoofdstuk van deze Handreiking bevat het processchema. Dit sche-
ma maakt de te ondernemen acties en de te nemen beslissingen bij de 
omgang met CE inzichtelijk. De daaropvolgende hoofdstukken spitsen 
zich toe op de omgang met CE in de planstudiefase (Hoofdstuk twee) 
respectievelijk in de uitvoeringsfase (Hoofdstuk drie) van een project van 
Rijkswaterstaat. Elk van deze hoofdstukken start met een schema dat de 
te nemen stappen weergeeft. Deze schema’s  zijn een nadere uitwerking 
van het processchema uit het eerste hoofdstuk. Hoofdstuk vier bevat een 
aantal slotopmerkingen. 

Deel 2 is de Rapportage. In hoofdstuk twee van de Rapportage wordt de 
situatie beschreven voor de RAW-bestekken op basis van de UAV 1989. 
Hoofdstuk drie beschrijft de situatie voor de contracten op basis van de 
UAV-GC 2005. In deze hoofdstukken wordt ook nader omschreven hoe 
omgegaan dient te worden met de onverwachte vondst van CE. 

Deel 3 bevat de Bijlagen. In Bijlage één is de tekst van de BRL-OCE  
opgenomen. De begrippen die in de Handreiking en Rapportage worden 
gebruikt zijn gelijk aan de inhoud van de begrippen van de BRL-OCE. In 
de BRL-OCE staat een uitgebreide begrippenlijst. De derde bijlage is de 
literatuurlijst. In de literatuurlijst staat een overzicht van alle documenten 
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die voor het opstellen van de Handreiking en de Rapportage zijn gebruikt. 
Tevens bevat deze bijlage een overzicht met personen en instanties die zijn 
geraadpleegd voor het opstellen van de Handreiking en de Rapportage.



9

deel i: handreiking
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1. processchema

Het processchema beschrijft alle te nemen stappen in geval van een ver-
moeden of een vondst van CE. Het schema richt zich niet op de reguliere 
werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Zo stopt de planstudiefase niet zo-
dra bijvoorbeeld de ruiming is afgerond.

De handreiking gaat ervan uit dat het gegeven advies door de projectlei-
der wordt opgevolgd. Als twijfel bestaat over het gegeven advies kan een 
second opinion worden gevraagd en op basis daarvan eventueel worden 
afgeweken van het advies.
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2. planstudiefase

Dit hoofdstuk behandelt de manier van omgaan met CE in de fase vooraf-
gaand aan de daadwerkelijke start van een werk. De planstudiefase duurt 
tot het werk daadwerkelijk begint, tot, zo gezegd, de eerste schop de grond 
in gaat. Deze handelswijze vindt plaats voorafgaand aan het proces van 
opdrachtverlening van een werk aan een aannemer. De omgang met CE 
kent tijdens de planstudiefase drie stadia. 

1. Het vooronderzoek; 

2. Het opsporingsonderzoek; 

3. De ruiming. 

De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de openbare orde en vei-
ligheid in zijn gemeente.2 De burgemeester maakt gebruik van de be-
voegdheden op dit gebied op het moment dat hij dit noodzakelijk vindt. 
Voor de uitvoering van de bevoegdheden op het gebied van openbare orde 
en veiligheid bedient de burgemeester zich van de politie. In het geval van 
CE is de politie zodoende het uitvoerend orgaan namens de burgemees-
ter. In zijn hoedanigheid op het terrein van openbare orde en veiligheid 
heeft de burgemeester cq de gemeente ook een doorslaggevende rol in de 
communicatie met burgers, bedrijven en instellingen over de opsporing 
en eventuele ruiming van CE. Over een precieze taakverdeling tussen de 
burgemeester en Rijkswaterstaat moeten afspraken worden gemaakt, af-
hankelijk van de specifieke situatie. Alleen al om deze reden is het van 
groot belang voorafgaand en gedurende een project met de burgemeester 
en politie te overleggen en te communiceren over de te nemen stappen in 
het proces. De burgemeester en de politie dienen van elke te nemen stap 
in het proces op de hoogte te zijn. 

2 Zie artikelen 172 en verder van de Gemeentewet. De burgemeester kan op basis van artikel 175 en 176 

Gemeentewet noodbevelen en noodverordeningen geven. De burgemeester kan de politie op basis 

van artikel 166 Gemeentewet machtigen in zijn naam besluiten te nemen, of andere handelingen te 

verrichten. De burgemeester machtigt ingeval van CE de politie in meerdere aangelegenheden.
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2.1 vooronderzoek

Deze paragraaf behandelt de te nemen stappen in geval van vooronder-
zoek. Het vooronderzoek heeft tot doel de kans op de feitelijke aanwezig-
heid van en de verschillende soorten conventionele explosieven in een 
gebied te achterhalen. Het gaat (nog) niet om bewijs van de aanwezigheid, 
maar om de kans dat er explosieven in de (water)bodem zitten. Hieruit 
volgt de aanwijzing van het projectgebied tot al dan niet verdacht gebied.

Een vooronderzoek bestaat uit twee fasen, te weten de probleeminventa-
risatie en de probleemanalyse en omvat onder meer het verzamelen en 
analyseren van historisch feitenmateriaal met als doel het vaststellen van 
de vermoede aanwezigheid van conventionele explosieven, het soort ex-
plosieven, het vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied en (zo-
nodig) het opsporingsgebied, alsmede het opstellen van de risicoanalyse. 
Het vooronderzoek dient te voldoen aan de eisen zoals mede gesteld in de 
BRL-OCE. De BRL-OCE is opgenomen in deel drie, de Bijlagen. 
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Schematische weergave vooronderzoek
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A inschatten noodzaak vooronderzoek
Als Rijkswaterstaat opdrachtgever is van een infrastructureel project, dan 
stelt de projectleider van Rijkswaterstaat zich de volgende vraag: ‘Zijn in 
de (water)bodem mogelijk CE aanwezig?’ De projectleider van Rijkswater-
staat maakt de afweging om al dan niet een vooronderzoek naar de moge-
lijke aanwezigheid van CE uit te voeren. Uiteindelijk spelen de specifieke 
omstandigheden van het geval een grote rol. Bij deze afweging weegt in 
ieder geval mee (geen limitatieve opsomming)3:

1. Of in dit gebied in vroeger tijden gevechtshandelingen verricht zijn. 
Als in het projectgebied in vroeger tijden gevechtshandelingen ver-
richt zijn, dan verhoogt dit de kans op aanwezigheid van CE.

2. Of het gaat om geroerde of om ongeroerde (water)bodem. Gaat het 
om een na 1945 geroerde (water)bodem dan mag worden aangeno-
men dat er geen verhoogde kans is op de aanwezigheid van CE. Dit 
dient afgewogen te worden tegen de gevechtshandelingen die in dit 
gebied eerder hebben plaatsgevonden. Zijn dit zware gevechtshande-
lingen dan bestaat de kans dat, ook al is de grond na 1945 geroerd, dat 
er nog CE in de (water)bodem aanwezig zijn. 

3.  De aard van het in de toekomst te verrichten infrastructurele werk. 

4.  Dat Rijkswaterstaat als opdrachtgever de verplichting heeft te zorgen 
dat de opdracht door de opdrachtnemer veilig uitgevoerd kan wor-
den. Opdrachtnemers mogen niet onverantwoord aan voorzienbare 
risico’s worden vrijgesteld. (ARBO wetgeving).

Als het voor de projectleider van Rijkswaterstaat op basis van boven-
staande overwegingen niet duidelijk is geworden of het uitvoeren van een 
vooronderzoek noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid een zogenaamd 
probleemonderzoek4, ook wel quick scan genoemd, uit te laten voeren. 

3 Notitie ‘Werkzaamheden in grond’ subtitel: ‘opdrachtgever en arbo’ Rijkswaterstaat 16/12/2005

4 Niet te verwarren met één van de fasen van het vooronderzoek, te weten probleeminventarisatie of 

probleemanalyse. Een probleemonderzoek/quick scan vindt plaats voorafgaand aan een eventueel 

uit te voeren vooronderzoek.
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De EOD en verschillende opsporingsbedrijven5 zijn hiertoe in staat. Dit 
probleemonderzoek is een snelle analyse van de noodzaak tot de uitvoe-
ring van een vooronderzoek. De EOD of het opsporingsbedrijf geeft op 
basis van dit probleemonderzoek/quick scan een advies om al dan niet 
een vooronderzoek uit te laten voeren.

Als het antwoord op de vraag naar de mogelijke aanwezigheid van explo-
sieven, eventueel op basis van een uitgevoerd probleemonderzoek/quick 
scan ontkennend is, is vooronderzoek naar CE niet nodig. In dat geval 
wordt het besluit om geen vooronderzoek uit te (laten) voeren schriftelijk 
vastgelegd en ondertekend door betrokken partijen. De inschatting is in 
het geval van een ontkennend antwoord dat de kans op het vinden van 
explosieven in het projectgebied niet groter is dan in een willekeurige 
andere plaats in Nederland. De projectleider van Rijkswaterstaat kan in 
dat geval van start gaan met het project.

B besluit tot vooronderzoek
Als de vraag of een vooronderzoek nodig is bevestigend wordt beantwoord, 
besluit de projectleider van Rijkswaterstaat over te gaan tot de uitvoering 
van een vooronderzoek. 

Het Bijdragebesluit6 kosten opsporing en ruiming conventionele explo-
sieven is niet van toepassing op projecten waar Rijkswaterstaat opdracht-
gever van is. De kosten voor het vooronderzoek en opsporing van CE ko-
men voor rekening van Rijkswaterstaat en moeten als aparte post in de 
projectbegroting worden opgenomen. 

C  besluit: bedrijf
Nadat is besloten een vooronderzoek uit te voeren, stelt de projectleider 
van Rijkswaterstaat zich de volgende vraag:‘Welk bedrijf voert het vooron-
derzoek uit?’

Om te bepalen welk bedrijf het vooronderzoek uit mag voeren, verzoekt, 
als niet anders is bepaald, de projectleider van Rijkswaterstaat minimaal 
drie bedrijven een offerte uit te brengen (ten behoeve van onderhandse 

5 Het is aan te bevelen om een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf in te huren, in verband met de kwaliteit 

van het onderzoek.

6 Staatsblad., 2006, 711
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gunning)7. Aanbevolen wordt de gunning te laten lopen via het Europees 
raamcontract ingenieursdiensten, wat tot gevolg heeft dat het ingeni-
eursbureau zorgt voor een onderaannemer die BRL-OCE gecertificeerd 
is en niet Rijkswaterstaat. Het aantal bedrijven dat wordt gevraagd een 
offerte uit te brengen en welke bedrijven dat zijn, kan afhankelijk zijn 
van aanbestedingsregels (de aanbestedingsregels voor diensten)8 en even-
tuele raamcontracten die door Rijkswaterstaat zijn gesloten. Bepalingen 
hierover zijn te vinden in de Rijkswaterstaat Administratieve Organisatie 
(RWS AO). Doorgaans zullen de kosten voor het uit laten voeren van een 
vooronderzoek niet boven het drempelbedrag voor aanbesteding uitko-
men. 

De bedrijven, die op grond van de RWS AO, door de projectleider van 
Rijkswaterstaat verzocht worden een offerte uit te brengen zijn BRL-OCE 
gecertificeerd en hebben voldoende ervaring op het gebied van vooron-
derzoek. In het Arbobesluit9 is bepaald dat bedrijven die vooronderzoek 
(vanaf de probleemanalyse) en opsporing verrichten BRL-OCE gecertifi-
ceerd moeten zijn. De Arboregeling10 bepaalt dat om dit certificaat te kun-
nen behalen, bedrijven moeten voldoen aan de BRL-OCE. Zoals gezegd is 
alleen voor de probleemanalyse uitvoering door een gecertificeerd bedrijf 
een wettelijke verplichting. Om echter gegarandeerd te zijn van de kwa-
liteit van de probleeminventarisatie en om discussie daarover te voorko-
men laat de projectleider van Rijkswaterstaat ook de probleeminventari-
satie uitvoeren door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf dient 
het certificaat aan de projectleider van Rijkswaterstaat te overleggen11.  Bij 
het aanvragen van de offertes moet Rijkswaterstaat ook aangeven of ze de 
probleemanalyse uitgebreid wil zien met een risicoanalyse.

7 Deze vorm van opdrachtverlening is een vorm van onderhandse aanbesteding. Ook al overstijgt het 

bedrag van de opdracht de drempelwaarde waarboven aanbesteding verplicht is niet, de beginselen 

van gelijkheid en transparantie dienen in acht te worden genomen. Dit betekent concreet dat bij het 

opvragen van offertes van bedrijven aan de potentiële opdrachtnemers duidelijkheid moet worden 

verschaft over de gunningscriteria (en weging daarvan) en de omvang van de opdracht

8 Gezien de aard van de werkzaamheden kan het vooronderzoek worden gekarakteriseerd als ‘dienst-

verlening’, vallend onder de CPV classificatie 74271500-4 (bodemonderzoeksdiensten).

9 Staatsblad, 2006, 715.

10 Staatscourant, 2006, 178.

11 Artikel 49 e.v. van Richtlijn 2004/18/EG en ook artikel 23 e.v. van het Besluit Aanbestedingsregels 

voor Overheidsopdrachten (BAO)geeft de mogelijkheid kwaliteitseisen te stellen.
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Na bestudering van de offertes wordt de opdracht gegund aan het bedrijf 
met het laagste offertebedrag, mits is voldaan aan de eisen van de offer-
te.12 

Vervolgens stelt de projectleider van Rijkswaterstaat de burgemeester 
schriftelijk op de hoogte dat een vooronderzoek wordt uitgevoerd, door 
welk bedrijf en welk tijdpad daaraan verbonden is. 13

D uitvoering vooronderzoek14

Het vooronderzoek bestaat uit twee delen, de probleeminventarisatie en 
de probleemanalyse. De probleeminventarisatie omvat het verzamelen 
van (historisch) feitenmateriaal. Op die manier worden de kernvragen zo-
als verwoord in bijlage twee van de BRL-OCE beantwoord.15

De probleeminventarisatie omvat het verzamelen van (historisch) feiten-
materiaal dat relevant is voor de vraag of binnen het onderzoeksgebied 
sprake is van de mogelijke aanwezigheid van CE. De probleemanalyse 
omvat de analyse van het historisch feitenmateriaal, de aard en de om-
vang van de vermoede explosieven. De twee delen van het vooronderzoek 
tezamen leveren een conclusie op over de vermoedelijke aanwezigheid en 
verschijningsvorm van explosieven binnen het verdachte gebied. 

Aan de hand van de resultaten van de probleeminventarisatie wordt een 
eventuele probleemanalyse uitgevoerd. De probleemanalyse vindt alleen 
plaats als dit uit de resultaten van de probleeminventarisatie noodzakelijk 
blijkt te zijn. Als na de probleeminventarisatie wordt besloten geen pro-
bleemanalyse uit te voeren, dan gaat de projectleider van Rijkswaterstaat 
over tot de uitvoering van het project. 

12 Punten afkomstig uit ‘opsporen en ruimen, handreiking voor gemeenten bij het opsporen en rui-

men van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

13 Het bedrijf dat het vooronderzoek uitvoert is overigens op grond van artikel 2.2.2.5 BRL-OCE ver-

plicht aan te geven in het projectdossier bij afsluiting van de probleemanalyse op welke wijze  de 

gemeente waarbinnen het betreffende gebied ligt, is betrokken bij het vooronderzoek en op welke 

wijze deze is geïnformeerd over de resultaten van de probleemanalyse.

14 Voornaamste bron voor deze paragraaf is paragraaf 2.2. BRL-OCE

15 De tekst van de BRL-OCE is opgenomen in bijlage 1.
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Als er een probleemanalyse volgt op de probleemanalyse dan wordt, na-
der onderzoek gedaan naar de sub(soort) van het vermoede explosief, de 
hoeveelheid en de mogelijke toestand van de vermoede explosieven. Een 
probleemanalyse bestaat samenvattend uit de volgende elementen: 

•	 Vaststellen van het soort en de hoeveelheid vermoede explosieven.

•	 Verschijningsvorm van de vermoede explosieven. Het feitenmate-
riaal wordt geanalyseerd met betrekking tot de vermoedelijke soort 
en toestand van de CE binnen het verdachte gebied. CE kunnen als 
volgt worden aangetroffen: afgeworpen, verschoten/gegooid/gelegd/
weggeslingerd, opgeslagen/gedumpt/begraven (inclusief redepo-
sitie), als restanten uit springputten of explosie, als onderdeel van 
(vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen. De resultaten van deze 
analyse worden opgenomen in de rapportage. 

•	 Inventariseren, in beeld brengen en rapporteren van locatiespeci-
fieke omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn bodemstructuur, 
relevante geofysische omstandigheden, uitgevoerde milieukundige 
(bodem)onderzoeken, maaiveldhoogtes (toen en nu), eventuele zicht-
bare detectieverstoringen, grondwaterpeil, vermoede kabels en leidin-
gen, voormalig, huidig en toekomstig gebruik. De bronvermelding 
dient in de rapportage te worden opgenomen. Voorzover het tastbare 
informatie betreft dient deze op adequate wijze te worden gearchi-
veerd (paragraaf 3.1.4 BRL-OCE). De opdrachtgever wordt door het op-
sporingsbedrijf geadviseerd over noodzakelijk nader onderzoek voor 
het uitvoeren van de verdere werkzaamheden, zoals: fysisch bodem-
onderzoek, chemisch bodemonderzoek en asbestinventarisatie.

•	 Het vaststellen en afbakenen van het verdachte gebied. Dit is een drie-
dimensionale afbakening van het verdachte gebied. De afbakening is 
gebaseerd op een risicoscenario. De gebiedsafbakening vindt zo mo-
gelijk plaats door gebruik te maken van een binnen het bedrijf geac-
cepteerde (reken)methode. De resultaten worden in het procesdossier 
opgenomen.
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•	 Een evaluatie van de risico’s van de vermoede explosieven in relatie tot 
het toekomstig gebruik van de locatie.

•	 Een rapportage van de probleemanalyse. In de rapportage van de pro-
bleemanalyse wordt beschreven welke personen hebben meegewerkt 
aan de uitvoering van het vooronderzoek en de rapportage hiervan. De 
senior OCE-deskundige en een bevoegd lid van het management van 
de organisatie, dienen in te stemmen met de inhoud van het rapport. 
Dit wordt aantoonbaar gemaakt in de rapportage. Deze rapportage 
omvat daarnaast:

- Aanleiding van het vooronderzoek;
- Omschrijving en doelstelling van de opdracht;
- Beschrijving van het onderzoeksgebied;
- Beschrijving uitvoering onderzoek (inclusief betrokken perso-

nen);
- Opgave van eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken;
- Verantwoording feitenmateriaal (inclusief bronverwijzing);
- Beschrijving van leemten in kennis;
- Conclusie en aanbevelingen;
- Distributielijst

•	 Schriftelijke overlegging van de resultaten van het vooronderzoek door 
de uitvoerder van het vooronderzoek aan Rijkswaterstaat.

E (on)voldoende informatie ten behoeve van besluit
Nadat het vooronderzoek is uitgevoerd, stelt de projectleider van Rijkswa-
terstaat zich op grond van de resultaten van het vooronderzoek de volgen-
de vraag: ‘Heeft het vooronderzoek de informatie opgeleverd die nodig is 
om een besluit te nemen over al dan niet opsporen?’

In de beantwoording van de vraag spelen de volgende elementen een rol:

•	 Is er voldoende feitenmateriaal voorhanden om een afgewogen ana-
lyse te kunnen maken met betrekking tot de mogelijke CE?

•	 Is er voldoende inzicht in soort, toestand en hoeveelheid explosieven 
in het gebied?
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•	 Is er voldoende inzicht in aard en omvang van de mogelijke risico’s 
(ook met betrekking tot toekomstig gebruik van de locatie)?

E 1.  Als het antwoord op de vraag ontkennend is, is heeft de projectlei-
der van Rijkswaterstaat de keuze om:

E1.1 Opdracht te geven tot het doen van een vervolg-vooronder-
zoek door het bedrijf dat het vooronderzoek uitvoert, voor 
zover in overeenstemming met regels van aanbesteding 
voor diensten voor zover van toepassing. 

E1.2 Opdracht te geven tot de uitvoering van een second opinion 
door een ander bedrijf/ een andere deskundige. Dit bedrijf/ 
deze deskundige kan bijvoorbeeld het bestaande onder-
zoeksmateriaal nog eens bestuderen en het materiaal van 
een conclusie en een advies voorzien.16 

Opgemerkt zij dat de EOD nooit een second opinion geeft. De EOD kan 
het vooronderzoek wel opnieuw uitvoeren. Opsporingbedrijven kunnen 
wel een second opinion geven. 

Na uitvoering van het vervolg onderzoek dan wel de second opinion gaat 
de projectleider van Rijkswaterstaat over tot stap F.

F besluit wel/niet opsporen
De projectleider van Rijkswaterstaat beslist, eventueel na extra vooronder-
zoek of een second opinion, wel of niet over te gaan tot opsporen. Als de 
beslissing wordt genomen geen opsporingsonderzoek uit te laten voeren, 
gaat de projectleider van Rijkswaterstaat van start met de planning van de 
uitvoering van het werk. Bij het nemen van een beslissing om al dan niet 
op te sporen zijn de resultaten van de risicoanalyse van belang, omdat 
daarin de huidige situatie met betrekking tot de te verwachten aantallen 
en (sub)soort conventionele explosieven wordt afgezet tegen het toekom-
stig gebruik van het onderzoeksgebied.

  16 Het bedrijf/deskundige die de second opinion geeft dient BRL-OCE gecertificeerd te zijn,
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Ongeacht welke beslissing wordt genomen (wel of niet opsporen),de vol-
gende acties worden in ieder geval ondernomen:

F1.  Schriftelijke overlegging van de resultaten van het vooronderzoek 
aan de burgemeester en de politie door de projectleider van Rijks-
waterstaat of na akkoordverklaring van Rijkswaterstaat door het 
bedrijf dat het vooronderzoek heeft uitgevoerd namens Rijkswater-
staat.17

F2.  Tegelijkertijd met de overlegging van de resultaten van het vooron-
derzoek, informeert de projectleider van Rijkswaterstaat de burge-
meester en de politie schriftelijk van het al dan niet voorgenomen 
opsporingsonderzoek. De projectleider van Rijkswaterstaat infor-
meert zodoende ook de burgemeester en de politie indien hij heeft 
besloten geen opsporingsonderzoek uit te voeren. De burgemees-
ter kan in verband met zijn bevoegdheden op het gebied van de 
openbare orde en veiligheid zelf besluiten dat overgegaan dient te 
worden tot opsporing, ook indien de projectleider van Rijkswater-
staat heeft besloten niet over te willen gaan tot opsporing. 18

Als de beslissing valt over te gaan tot opsporen wordt de volgende actie 
ondernomen:

F3.  Tegelijk met overlegging van de resultaten van het vooronderzoek 
verzoekt de projectleider van Rijkswaterstaat de burgemeester om 
medewerking te verlenen aan de (personele) invulling van de pro-
jectorganisatie bij de uitvoering van de opsporingsfase (zie H2). 

17 Het bedrijf dat het vooronderzoek heeft uitgevoerd is op grond van artikel 2.2.2.5 BRL-OCE gehou-

den in het projectdossier te registreren op welke wijze de gemeente waarbinnen het vooronderzoek 

heeft plaatsgevonden is betrokken bij het vooronderzoek en op welke wijze deze is geïnformeerd 

over de resultaten van de probleemanalyse. Het betreffende bedrijf voegt aan het projectdossier toe 

de door de organisatie ontvangen op het project betrekking hebbende correspondentie van opdracht-

gever en de gemeente waarbinnen op wiens grondgebied het vooronderzoek heeft plaatsgevonden.

18 Het opsporingsbedrijf dient op grond van artikel 2.1 van de BRL-OCE de gemeente op wiens grond-

gebied de opsporingswerkzaamheden worden uitgevoerd, schriftelijk te informeren. Een afschrift 

van deze melding dient in het projectdossier aanwezig te zijn.
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2.2 opsporingsonderzoek

Opsporen is het geheel van organisatie en uitvoering binnen het opspo-
ringgebied van:

•	 Detecteren,	lokaliseren	en	interpreteren;

•	 Laagsgewijs	ontgraven	en	identificeren	van	de	vermoede	explosieven;

•	 Tijdelijk	veiligstellen	van	de	situatie;

•	 De	overdracht	aan	de	EODDEF;

•	 Proces	verbaal	van	oplevering.
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19 Eén van de voornaamste bronnen voor dit hoofdstuk is paragraaf 2.3 van de BRL-OCE

Schematische weergave opsporing19
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G welk bedrijf
De eerste vraag die zich aandient is: ‘Welk bedrijf voert de opsporing uit?’ 
De projectleider van Rijkswaterstaat heeft de volgende keuzes:

G1. Het bedrijf dat het vooronderzoek heeft uitgevoerd, voert de op- 
 sporing uit, voor zover dit aanbestedingsrechtelijk is toegestaan;

G2. Een ander bedrijf voert de opsporing uit.
  Op het opsporingsonderzoek zijn de aanbestedingsregels inzake 

werken van toepassing.20 Gelet op de gebruikelijke kosten van het 
uitvoeren van een opsporingsonderzoek zal doorgaans een  vol-
ledige aanbestedingsprocedure moeten worden gevolgd, tenzij er 
reeds raamcontracten zijn afgesloten. Zie voor de wijze van op-
drachtverlening  de W. 110 paragraaf 2 RWS AO. Per categorie is 
een procedure vastgesteld.  

H voorbereiding opsporing
De projectleider van Rijkswaterstaat kan het opsporingsbedrijf machti-
gen onderstaande stappen namens hem uit te voeren. De uitvoering vindt 
echter wel plaats onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

H1.  Het goedkeuren van een werkplan voor de opsporingsfase. Het  
opsporingsbedrijf stelt dit werkplan op. Dit werkplan regelt in  
ieder geval de te hanteren aanpak, de fasering die tijdens het  
project wordt aangehouden, de beoogde projectorganisatie, de  
communicatie en de planning. Het projectplan moet worden goed- 
gekeurd door de burgemeester van de betreffende gemeente.21

H2. Het opzetten van een projectorganisatie. De projectorganisatie be-
staat uit de diensten die moeten worden geïnformeerd en zonodig op 
enig moment kunnen worden ingeschakeld. Aan deze projectorgani-
satie nemen in ieder geval de volgende instanties/personen deel:

20 Gezien de aard van de werkzaamheden kan het vooronderzoek worden gekarakteriseerd als ‘werk’, 

vallend onder de CPV classificatie 45111250-5 (uitvoering bodemonderzoek).

21 Artikel 2.3.2.1 BRL-OCE bepaalt dat goedkeuring van het projectplan van de gemeente plaats dient 

te vinden door of namens de verantwoordelijke voor openbare orde en publieke veiligheid. Deze ver-

plichting geldt ook in geval van aanpassing van het projectplan.
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- Vertegenwoordigers van relevante gemeentelijke diensten;

- Eventuele vertegenwoordigers van omliggende gemeenten. Het 
kan immers zijn dat tegelijkertijd aan beide kanten van een ge-
meentegrens wordt gezocht naar  CE.

- Hulpverleningsdiensten;
- EODDEF;
- Het betrokken opsporingsbedrijf;
- Rijkswaterstaat. 
En eventueel:
- De provincie (in verband met vergunningen);
- Het waterschap of het hoogheemraadschap (in verband met 

vergunningen);
- De beheerders van de kabels en leidingen;
- Terrein- en wegbeheerders.

H3. (Neven)taken (die niet allemaal direct actie van de projectleider van 
Rijkswaterstaat vergen) die een opsporing met zich mee kan bren-
gen, zijn:

- Het geven van voorlichting aan inwoners, omwonenden en be-
trokken instellingen en bedrijven. Deze taak ligt bij het de be-
treffende gemeente(n). Het is goed hierover precieze afspraken 
te maken met de gemeente.

- Ontruiming van het terrein. De burgemeester kan opdracht te 
geven tot het ontruimen van een terrein en eventueel de omge-
ving;

- Inrichting van het terrein om de opsporing uit te kunnen voe-
ren;

- Toezicht op het terrein. De burgemeester draagt zorg voor het 
toezicht op het terrein;

- Het genereren van faciliteiten voor (tijdelijke) opslag van ge-
vonden explosieven. De burgemeester wijst een locatie voor de 
tijdelijke opslag aan in overleg met het opsporingsbedrijf;

- Contact opnemen met de gemeenten, de provincie en het wa-
terschap over de benodigde vergunningen voor het opsporings-
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onderzoek. Het gaat om vergunningen van de gemeente (bij-
voorbeeld een aanlegvergunning), de provincie (bijvoorbeeld 
grondwateronttrekking); vergunningen van het waterschap 
(lozings- en bemalingsvergunningen); ontheffing van de Wet 
wapens en munitie inclusief ontheffing transport en tijdelijke 
opslag van explosieven (door het ministerie van Justitie) en de 
milieuvergunning voor tijdelijke munitieopslag. Ingevolge ar-
tikel 3.1.5.1 BRL-OCE beschikt het opsporingsbedrijf over een 
ontheffing van artikel 4, artikel 22, eerste lid en artikel 26, eer-
ste lid van de Wet Wapens en Munitie. Indien het onderzoek 
plaatsvindt in de Noordzee of de Waddenzee wordt ook een ont-
grondingsvergunning aangevraagd;

- De burgemeester wijst in overleg met de EODDEF een geschik-
te vernietiginglocatie binnen haar gemeentegrenzen aan. In-
dien Rijkswaterstaat een vernietigingslocatie voorstelt dient de 
burgemeester daar toestemming voor te verlenen en de EOD-
DEF de locatie goed te keuren. 

- Het opzetten van een projectadministratie.

H 4 Voor de start van de opsporingswerkzaamheden verzoekt de burge-
meester of de politie namens deze, op verzoek van het opsporings-
bedrijf, de EODDEF, de aangetroffen explosieven te ruimen. De 
EODDEF geeft aan de burgemeester een werkopdrachtnummer. 
Als een CE feitelijk is aangetroffen wordt wederom contact opge-
nomen met de EODDEF onder vermelding van dit werkopdracht-
nummer. Bij het aantreffen van CE handelt het opsporingsbedrijf 
conform het protocol in bijlage 3 van de BRL-OCE. De projectleider 
van Rijkswaterstaat, noch het opsporingsbedrijf is bevoegd direct 
contact op te nemen met de EODDEF. Uit praktisch oogpunt is 
het mogelijk dat de burgemeester het opsporingsbedrijf mandaat 
verleent om direct contact op te nemen met de EODDEF. Deze 
mandaatverlening wordt op schrift gesteld middels ondertekening 
door de burgemeester van Bijlage drie van de BRL-OCE. In de rest 
van deze Handreiking wordt ervan uit gegaan dat dit mandaat is 
verleend aan het opsporingsbedrijf.
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uitvoering van de opsporing

I na detectie: besluit al (I1) dan niet(I2) verder opsporen
De opsporing start met detectie van de (water)bodem. Nadat de detectie 
is uitgevoerd brengt het opsporingsbedrijf advies uit over de noodzaak 
tot verdere opsporing en ruiming. De projectleider van Rijkswaterstaat 
besluit vervolgens in samenspraak met de burgemeester of verdere op-
sporing noodzakelijk is. De burgemeester kan, zoals eerder vermeld, op 
basis van zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid 
Rijkswaterstaat verplichten CE verder op te sporen.

Als de projectleider van Rijkswaterstaat en het opsporingsbedrijf een ver-
schil van mening hebben over de noodzaak tot opsporing, kan de pro-
jectleider van Rijkswaterstaat de EODDEF of een ander opsporingsbedrijf 
verzoeken een second opinion te geven over de noodzaak tot verdere op-
sporing en ruiming. De EODDEF bekijkt per geval of zij hier capaciteit 
voor heeft.

Indien de projectleider van Rijkswaterstaat besluit niet verder op te spo-
ren en te ruimen, gaat hij over tot de voorbereiding en uitvoering van het 
werk. Hij stelt de burgemeester op de hoogte van zijn besluit om niet 
verder op te sporen.
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J nadere opsporing
Indien de projectleider van Rijkswaterstaat besluit verder op te sporen en 
te ruimen, bestaat de opsporing uit de volgende acties:

•	 Lokaliseren. Lokaliseren is het 3-dimensionaal vaststellen van de lig-
plaats van de gedetecteerde objecten.

•	 Laagsgewijs ontgraven. Door het laagsgewijs ontgraven wordt het ob-
ject blootgelegd, waardoor deze kan worden waargenomen.

•	 Identificeren. Identificatie heeft tot doel vast te stellen of sprake is van 
een CE en zo ja, om de soort en wapeningstoestand van eventueel ge-
plaatste ontstekers te bepalen. 

•	 Tijdelijk veiligstellen van de situatie;
-	 Tijdelijke opslag en transport van CE;

•	 De overdracht aan de EODDEF en afvoer schroot. De overdracht vindt 
plaats in aanwezigheid van een senior OCE-deskundige volgens bij-
lage drie van de BRL-OCE.

•	 Proces-verbaal van oplevering aan Rijkswaterstaat en de burgemees-
ter.

Het explosief mag onder omstandigheden uit de (water)bodem worden 
verwijderd en tijdelijk op een andere locatie worden opgeslagen door het 
opsporingsbedrijf. Dit is ter oordeel van de senior OCE-deskundige. Er 
kunnen redenen zijn voor het opsporingsbedrijf te besluiten de CE in de 
(water)bodem te laten tot de ruiming. Als een CE is aangetroffen neemt 
het opsporingsbedrijf contact op met de EODDEF om een afspraak te ma-
ken voor ruiming. Mogelijk wordt niet terstond nadat een CE is aangetrof-
fen, contact opgenomen met de EODDEF. Dit kan onder andere te maken 
hebben met de verwachting zeer binnenkort meer CE aan te treffen en 
dus vanuit praktisch oogpunt meerdere CE in één keer te melden. In bij-
lage drie van de BRL-OCE staat het protocol voor de opsporingsbedrijven 
bij aantreffen van CE.
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K einde opsporing
Bij de voltooiing van de werkzaamheden van het opsporingsbedrijf dient 
het opsporingsbedrijf te voldoen aan de verplichtingen zoals gesteld in de 
BRL-OCE. Twee belangrijke punten uit deze BRL-OCE met betrekking tot 
het einde van de opsporingsfase zijn:

K1.  Na uitvoering van de opsporing dient het terrein door het opspo-
ringsbedrijf 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 worden 
teruggebracht. 

K2. Opneming, goedkeuring en oplevering vindt plaats volgens het 
U.A.V. 1989 (BRL-OCE paragraaf 2.5) of UAV-GC 2005. Op con-
tracten van Rijkswaterstaat kan een andere regeling van toepassing 
zijn. In dat geval is deze bepaling uit de BRL-OCE niet van toepas-
sing.

K3.  Een proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld door de project-
leider van Rijkswaterstaat of namens de projectleider van Rijkswa-
terstaat door het opsporingsbedrijf en bevat ten minste:

-	 De gegevens van de locatie inclusief een tekening gekoppeld 
aan het RD stelsel;

-	 De opdracht;
-	 De gebruikte opsporingsmethoden;
-	 De onderzoeksresultaten;
-	 De gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van 

toepassing) de aard van de verwijderde objecten.
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2.3 ruimen

L. Als het explosief is opgespoord breekt de fase van de ruiming aan. 

Ruiming brengt uiteraard risico’s met zich mee voor inwoners, bedrijven 
en instellingen van betreffende gemeente. Dit dreigende gevaar maakt 
dat de ruimingsfase een ander karakter kent dan de vorige twee fasen. In 
het vooronderzoek is de gemeente zijdelings betrokken, tijdens de opspo-
ringsfase is de gemeente intensiever betrokken en kan zij het voortouw 
nemen. In de fase van de ruiming wordt het voortouw genomen door de 
gemeente op grond van de verantwoordelijkheden van de burgemeester 
voor de openbare orde en veiligheid. Rijkswaterstaat participeert in deze 
fase in de projectorganisatie als belanghebbende en volgt de mogelijke 
aanwijzingen van de burgemeester op.

Mogelijk dient ontruiming en/of andere ingrijpende maatregelen plaats 
te vinden. De burgemeester kan hiertoe overgaan door het vaststellen van 
een noodverordening op basis van de artikelen 175 en 176 Gemeentewet. 
Ook als er geen noodverordening bestaat kan de burgemeester op basis 
van artikel 175 Gemeentewet in noodgevallen bijzondere maatregelen ne-
men. 

de EODDEF
Het ruimen is een exclusieve bevoegdheid van de EODDEF.22 Hieraan 
zijn geen kosten voor Rijkswaterstaat verbonden.23 Zoals gezegd wordt na 
de vondst van CE contact opgenomen met de EODDEF door het opspo-
ringsbedrijf. Op basis van de gegevens van de burgemeester of de politie 
namens hem maakt de EODDEF een inschatting van de urgentie van de 
ruiming.

22 De explosieven opsporingsdiensten van het Ministerie van Defensie hebben de exclusieve bevoegd-

heid explosieven op basis van een besluit van de Ministerraad d.d. 13 april 1999. 

23 Mogelijk zijn aan de ruiming indirecte kosten verbonden. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld te ma-

ken hebben met beschermende constructies die aangebracht moeten worden. 
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De EODDEF verdeelt de meldingen onder in vier categorieën. Categorie-
indeling vindt plaats op grond van de gegevens uit de melding. Van belang 
hierbij zijn onder andere de mate van verstoring van de openbare orde en 
de bedreiging van de veiligheid voor personen, levende have, materieel en 
economische belangen. De EOD hanteert de volgende vier categorieën:24  

Categorie A
Deze categorie wordt toegewezen aan EODDEF incidenten die een ernstige 
en onmiddellijke dreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid 
voor personen, levende have, materieel en economische belangen. Catego-
rie A incidenten hebben voorrang boven alle andere incidenten en er dient 
onmiddellijk met de ruimwerkzaamheden te worden aangevangen. 

Categorie B
Deze categorie wordt toegewezen aan EODDEF incidenten die een indi-
recte dreiging vormen voor de openbare orde en voor de veiligheid van 
personen, levende have, materieel en economische belangen. De ruiming 
van een categorie B incident mag ten hoogste worden uitgesteld tot de 
eerstvolgende werkdag. 

Categorie C
Deze categorie wordt toegewezen aan EODDEF incidenten die een geringe 
dreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid voor  personen, 
levende have, materieel en economische belangen. De ruiming van een ca-
tegorie C incident mag ten hoogste één kalenderweek worden uitgesteld.

Categorie D
Deze categorie wordt toegewezen aan EODDEF incidenten die op dat mo-
ment geen gevaar vormen voor de openbare orde en de veiligheid voor 
personen, levende have, materieel en economische belangen. De ruiming 
van  een categorie D incident mag ten hoogste één kalendermaand wor-
den uitgesteld.

De EODDEF maakt met de burgemeester of de politie namens deze een 
afspraak voor de ruiming. De EODDEF geeft advies aan het de burge-
meester over de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen indien een CE 

24 Informatie afkomstig van de EODDEF.
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nog in de (water)bodem aanwezig is. De projectleider  van Rijkswaterstaat 
volgt het advies van de EODDEF op en neemt de aanwijzingen van de 
burgemeester of de politie namens deze in acht.
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3. uitvoeringsfase

Als het werk in uitvoering is kan de opdrachtnemer alsnog onverwacht op 
een explosief stuiten (‘spontane vondst van een explosief’). Dit hoofdstuk 
geeft handvatten voor de manier van werken indien in de uitvoeringsfase 
van een werk alsnog een CE wordt aangetroffen.

Schematische weergave uitvoeringsfase
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M stappen direct na vondst
Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden op 
een CE stuit geldt een aantal regels hoe daarmee om te gaan. Deze regels 
luiden als volgt:

•	 De opdrachtnemer legt het werk stil, in ieder geval totdat de EODDEF 
op de locatie is geweest;

•	 Iedereen dient uit de buurt te blijven van het CE. Het bouwterrein, in 
ieder geval rondom het CE, dient te worden afgezet;

•	 De opdrachtnemer neemt contact op met Rijkswaterstaat of namens 
de projectleider van Rijkswaterstaat rechtstreeks met de burgemees-
ter of de politie namens deze. Indien contact wordt opgenomen met 
Rijkswaterstaat, dan neemt deze vervolgens contact op met de burge-
meester of de politie namens deze;

•	 De burgemeester, of de politie namens de burgemeester, neemt con-
tact op met de EODDEF. De EODDEF maakt geen afspraak om langs 
te komen, maar komt zo spoedig mogelijk;

•	 Als de EODDEF op locatie is wordt een afspraak gemaakt voor de ver-
nietiging. De EODDEF maakt deze afspraak met het de burgemeester 
of de politie namens deze. 

•	 De EODDEF geeft aan de burgemeester of de politie namens deze ad-
vies over de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen. Rijkswaterstaat 
is ook gehouden deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

•	 Indien de te nemen veiligheidsmaatregelen dit toelaten, kan Rijks-
waterstaat aan de EODDEF advies vragen over de mogelijkheden tot 
doorwerken op betreffende locatie, dan wel elders in de nabijheid van 
het werk en de daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen totdat 
het CE wordt geruimd.

•	 Het explosief wordt geruimd. De burgemeester kan de maatregelen 
zoals beschreven in het hoofdstuk 2.3 opleggen. 
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N incident of verdacht gebied?
Als het CE is geruimd, is het de vraag of de werkzaamheden weer kunnen 
worden opgestart. Hiertoe stelt de projectleider van Rijkswaterstaat zich 
de volgende vraag: ‘Is er sprake van een verdacht gebied of is er sprake van 
een incident?’ De projectleider van Rijkswaterstaat verzoekt de EODDEF 
of een opsporingsbedrijf hierover advies te geven. Deze instanties voeren 
hiertoe een probleemonderzoek/quick scan uit, zoals beschreven in para-
graaf 2.1 onder A. De projectleider van Rijkswaterstaat overlegt resultaten 
van mogelijk eerder uitgevoerd vooronderzoek en/of opsporing aan het 
bedrijf dat het probleemonderzoek uitvoert.

N1. incident
Indien de EODDEF of het opsporingsbedrijf van mening is dat er sprake 
is van een incident neemt de projectleider van Rijkswaterstaat de beslis-
sing de werkzaamheden weer op te starten. Het opsporingsbedrijf dient 
BRL-OCE gecertificeerd te zijn.

N2. verdacht gebied
Als de EODDEF of het opsporingsbedrijf van mening is dat er (mogelijk) 
sprake is van een verdacht gebied, dan vraagt de projectleider van Rijks-
waterstaat aan de EODDEF of het opsporingsbedrijf advies welke fasen 
(vooronderzoek-opsporing-ruiming) doorlopen moeten worden. Het kan 
immers zo zijn dat in de planstudiefase reeds vooronderzoek is uitge-
voerd, maar besloten is niet op te sporen. De stappen (vooronderzoek-
opsporing-ruiming) worden doorlopen aan de hand van de beschrijving 
in hoofdstuk twee van deze Handreiking. De projectleider van Rijkswa-
terstaat vraagt ook aan de EODDEF of het opsporingsbedrijf tevens of en 
onder welke omstandigheden het mogelijk is door te werken tijdens het 
eventuele vooronderzoek, de mogelijke opsporing en de ruiming.
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4. slotopmerkingen

Deze Handreiking is zodanig ingericht dat voor aanvang van de werk-
zaamheden van Rijkswaterstaat aandacht wordt gevraagd voor de moge-
lijkheid van CE. Door in een vroeg stadium - voordat een werk wordt aan-
besteed - duidelijkheid te scheppen in de mogelijke aanwezigheid van CE 
wordt onenigheid tussen partijen en een problematisch verloop van het 
bouwproject in de uitvoeringsfase ondervangen. Mocht tijdens de uitvoe-
ringsfase onverwacht toch een CE worden aangetroffen, dan biedt deze 
Handreiking een stappenplan om stagnatie van het proces zo veel moge-
lijk te voorkomen. Daarbij helpt ook de rapportage voor contracten. 

Echter, niet alle problemen bij de omgang van een CE worden met deze 
Handreiking en de bijbehorende Rapportage voorkomen. Zowel de Hand-
reiking als de Rapportage zijn immers generiek van karakter en als zoda-
nig twee ‘statische’ instrumenten, die de dynamische werkelijkheid en 
alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt, niet geheel omvatten. 
Vanuit onze deskundigheid denken wij dat de volgende twee aanvullin-
gen op de Handreiking en Rapportage een substantiële bijdrage kunnen 
leveren aan de verbetering van de omgang met CE:

1. Omdat de Handreiking niet op detailniveau de omgang met CE be-
schrijft zullen een aantal aspecten in elk afzonderlijke situatie op 
maat moeten worden gespecificeerd en uitgewerkt. Wij adviseren bij 
elk project van Rijkswaterstaat in het bijzonder aandacht te vragen 
voor het specifiek gewenste samenspel en rolverdeling tussen Rijks-
waterstaat en lokaal bestuur. Dit is een element dat wij als kritisch 
beschouwen voor een succesvolle en efficiënte omgang met CE. 

2. Om ook een antwoord te bieden bij de specifieke invulling van de 
omgang bij CE adviseren wij om aanvullend op de Handreiking en 
Rapportage binnen Rijkswaterstaat een expertisecentrum CE op te 
richten. Dit expertisecentrum zou drie functies kunnen vervullen:
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- Ten eerste kan het expertisecentrum als helpdesk fungeren voor pro-
jectleiders van Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld door (via internet) een 
overzicht toegankelijk te maken van veelvuldig gestelde vragen 
(FAQ) en bijbehorende antwoorden. Ook zou het expertisecentrum 
kunnen helpen bij het oplossen van specifieke vraagstukken van 
projectleiders van Rijkswaterstaat ten aanzien van CE. De EOD-
DEF kan daarbij - als expert - als achtervang dienen, bijvoorbeeld in 
het geven van een second opinon.  Daartoe moeten de noodzakelij-
ke afspraken tussen Rijkswaterstaat en de EODDEF (bijvoorbeeld 
door middel van een convenant) worden geëxpliciteerd.

- Een tweede taak die het expertisecentrum op zich kan nemen is het be-
heer van documenten zoals handleiding en Rapportage. De Hand-
reiking en Rapportage moeten van tijd tot tijd worden aangepast op 
grond van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe of veranderende wet- 
en regelgeving en ook op basis van best-practices. Bij het experti-
secentrum van Rijkswaterstaat zou de nu nog intern versnipperde 
kennis op dit gebied gebundeld kunnen worden. 

3. Tot slot kan het expertisecentrum een stimulerende functie vervullen 
bij de ontwikkeling van de professie ten aanzien van CE. Bijvoorbeeld 
door de organisatie van bijeenkomsten met deskundigen, waar ken-
nis delen en specifieke aspecten van het CE op de agenda staan
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deel ii: rapportage
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1. inleiding

Het doel van deze Rapportage is om besteksschrijvers en opstellers van 
contracten handvatten te bieden om de risicoverdeling ten aanzien van 
CE goed vast te leggen in een bestek of een contract. Hierbij dient ook 
terdege aandacht besteed te worden aan mogelijke onvoorziene omstan-
digheden. Voor de belangrijkste contractvormen wordt aangegeven wat 
de mogelijkheden zijn ten aanzien van de risicoverdeling voor CE. Verder 
wordt aangegeven hoe CE in contracten zo worden beschreven dat claims 
van de aannemer zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. 

Leeswijzer
In hoofdstuk twee van deze Rapportage wordt de situatie beschreven voor 
bestekken op basis van de UAV 1989. In hoofdstuk drie wordt de situatie 
beschreven voor de contracten op basis van de UAV-GC 2005. In hoofd-
stuk twee en drie wordt daarbij nader omschreven hoe omgegaan dient te 
worden met de onverwachte vondst van CE. 
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2. uav 1989 - bestekken

2.1  Juridisch kader

Ingevolge paragraaf 32 van de UAV 1989 is de aannemer verplicht de 
vondst van alle bij de uitvoering gevonden voorwerpen, die van waarde 
zijn of uit historisch of wetenschappelijk oogpunt merkwaardig kunnen 
zijn, terstond te melden aan de directie. De aannemer dientde gevonden 
voorwerpen, voorzover dit mogelijk is, in handen van de directie te stel-
len.  

Bij gevonden voorwerpen als bedoeld in paragraaf 32 van de UAV kan 
in de eerste plaats gedacht worden aan archeologische of historisch inte-
ressante voorwerpen die bij graafwerkzaamheden boven water kunnen 
komen. Onder de term voorwerpen vallen echter ook (delen) van voor-
malige funderingen, fossiele resten en restanten van vergane schepen en 
explosieven. 

Als de ontdekking van een vondst leidt tot vertraging van het werk, of 
als op andere wijze als gevolg van de vondst kosten moeten worden ge-
maakt, komt de aannemer in aanmerking voor bijbetaling op grond van 
het bepaalde in paragraaf 29, derde lid, van de UAV 1989. Dit houdt in dat 
sprake is van een afwijking tussen de werkelijkheid en de in het bestek 
omschreven toestand en dat de aannemer op grond daarvan recht heeft op 
bijbetaling. In geval van het vinden van voorwerpen kan het ook zijn dat 
een schorsing van het werk noodzakelijk is. De gevolgen van een schor-
sing worden beschreven in paragraaf 14, eerste en tweede lid van de UAV 
1989. Het kan ook zijn dat er als gevolg van de vondst van een voorwerp 
wijzigingen in het werk aangebracht dienen te worden. De gevolgen van 
een wijziging in het werk zijn geregeld in paragraaf 34 van de UAV 1989.
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2.2 vertaling juridisch kader

Ingevolge de UAV 1989 komen de gevolgen van een onverwachte vondst 
van CE voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij het merendeel 
van de werken is dit een voor de hand liggende risicoverdeling. Van een 
aannemer kan niet verwacht worden dat hij bij de inschrijving rekening 
houdt met het risico dat tijdens de uitvoering van het werk gestuit wordt 
op CE. Dit is een risico dat de aannemer niet kan inschatten zonder ver-
kennende onderzoeken uit te voeren. Bij een inschrijving op basis van 
een bestek kan dit niet van de inschrijvers verwacht worden. Bij dit soort 
projecten geldt de in hoofdstuk 2.3. omschreven procedure en zal in het 
bestek de in hoofdstuk 2.4. aangegeven teksten opgenomen kunnen wor-
den.

Waarschuwingsplicht aannemer
Indien een aannemer echter kennis heeft van de mogelijke aanwezigheid 
van CE in het werkterrein rust op de aannemer een waarschuwingsplicht 
ingevolge artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek. De aannemer is bij 
het aangaan of het uitvoeren van de opdracht namelijk verplicht de op-
drachtgever te waarschuwen voor onder andere gebreken en ongeschikt-
heid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de 
grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren. Als de aannemer 
zijn waarschuwingsplicht heeft verzaakt en er daardoor schade ontstaat is 
de aannemer (mede)aansprakelijk voor deze schade.

Bij werken waarbij in de ontwerpfase een onderzoek heeft plaatsgevon-
den naar CE en het voor inschrijvers mogelijk is om op basis van dit on-
derzoek een inschatting te maken van het risico op de aanwezigheid van 
CE kan de in hoofdstuk 2.5 opgenomen tekst voorafgaand aan de tekst uit 
hoofdstuk 2.4 opgenomen worden in het bestek.
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2.3 procedure onverwachte vondst ce

2.3.1 algemeen
Deze procedure beschrijft de wijze waarop er in de uitvoeringsfase wordt 
gehandeld in het geval van de onverwachte vondst van CE. Het beoogd 
resultaat is het zo snel mogelijk identificeren van het soort CE en de daar-
voor te benaderen partij om het werk zo spoedig mogelijk doorgang te 
kunnen laten vinden.

2.3.2 Werkmethode
Melding onverwachte vondst
De procedure start bij de melding van een onverwachte vondst van CE 
door de aannemer aan de opdrachtgever.

Explosieven
Nadat de aannemer de opdrachtgever in kennis heeft gesteld van de onver-
wachte vondst van CE wordt door de opdrachtgever, de burgemeester van 
de gemeente waarin de CE worden aangetroffen in kennis gesteld van de 
vondst. De opdrachtgever zal tevens de lokale politie op de hoogte stellen. 
Als de opdrachtgever niet bereikbaar is, is de aannemer verplicht terstond 
en rechtstreeks zelf de burgemeester en de politie in kennis te stellen. 

De (bij voorkeur telefonische) melding aan de burgemeester zal minimaal 
de volgend informatie moeten bevatten:

•	 naam, functie en telefoonnummer van de melder;

•	 soort en ligplaats van de explosieven en indien bekend het aantal ex-
plosieven;

•	 naam en telefoonnummer van de contactpersoon die de explosieven 
kan aanwijzen.

De burgemeester, of de politie namens deze, zal vervolgens de Explosie-
ven Opruimingsdiensten Defensie (EODDEF) in kennis stellen. 
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De aannemer is verplicht de werkzaamheden in de omgeving van de CE 
stil te leggen en het werkterrein in de omgeving van de CE af te zetten in 
ieder geval totdat de EODDEF op de locatie is geweest.

De EODDEF zal na lokale inspectie bepalen wat er moet gebeuren en zal 
afstemming hebben met de burgemeester en de politie. De EODDEF zal 
met de burgemeester, of de politie namens deze, een afspraak maken voor 
de ontmanteling. De EODDEF geeft aan de burgemeester, of de politie 
namens deze, advies over de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen. 
De opdrachtgever is gehouden deze veiligheidsmaatregelen in acht te ne-
men.

Het ruimingsproces wordt geleid door de EODDEF. De opdrachtgever en 
de aannemer zijn verplicht de aanwijzingen van de EODDEF op te volgen 
en mee te werken. De opdrachtgever is voor de EODDEF het aanspreek-
punt bij het ruimingsproces (en indien nodig ook bij de aannemer).

Als er sprake is van een incident kunnen de werkzaamheden na het rui-
men van de CE weer hervat worden. Als er volgens de EODDEF of een 
opsporingsbedrijf (mogelijk) sprake is van een verdacht gebied dan dient 
de opdrachtgever aan de EODDEF of een opsporingsbedrijf advies te vra-
gen welke fasen (vooronderzoek-opsporing-ruiming) doorlopen moeten 
worden. Afhankelijk van het advies van de EODDEF neemt de opdracht-
gever de beslissing over de te nemen stappen. In het geval dat er sprake 
is van een verdacht gebied vraagt de opdrachtgever tevens of en onder 
welke omstandigheden het mogelijk is door te werken tijdens het eventu-
ele vooronderzoek, de mogelijke opsporing en de ruiming.

Aan de inzet van de EODDEF en de eventuele benodigde lokale dienst-
verlening (politie en dergelijke bij ontruiming) zijn geen kosten voor de 
opdrachtgever verbonden.

Eventuele tijds- en financiële consequenties dienen in overleg tussen de 
opdrachtgever en de aannemer bepaald te worden.
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2.4 tekst ten behoeve van bestek

In de bestekken die gebaseerd zijn op de UAV 1989 wordt de onderstaan-
de tekst opgenomen.

Vermoeden aanwezigheid CE
Als tijdens de uitvoering van het werk, eventueel mede op grond van de-
tectie door de aannemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezig-
heid van CE, dan moet de aannemer hiervan direct melding doen aan de 
opdrachtgever. De opdrachtgever moet de burgemeester van de gemeente 
waarin het werk wordt uitgevoerd in kennis stellen van het vermoeden 
van de CE. De opdrachtgever moet tevens de lokale politie op de hoogte 
stellen. De burgemeester zal de EODDEF in kennis stellen van het ver-
moeden van de aanwezigheid van CE. Als de opdrachtgever niet bereik-
baar is moet de aannemer terstond en rechtstreeks zelf de burgemeester 
en de politie in kennis stellen.

Vondst CE
Bij het aantreffen van een CE tijdens de uitvoering stelt de aannemer ter-
stond de opdrachtgever in kennis van de vondst. De opdrachtgever zal de 
burgemeester en de politie van de gemeente waarin het explosief wordt 
aangetroffen in kennis stellen van de vondst. Indien de opdrachtgever 
niet bereikbaar is moet de aannemer terstond en rechtstreeks zelf de bur-
gemeester en de politie in kennis stellen.

De aannemer moet de werkzaamheden in de omgeving van de CE stilleg-
gen en het werkterrein in de omgeving van het CE afzetten af te zetten in 
ieder geval totdat de EODDEF op de locatie is geweest.

De burgemeester, of de politie namens deze, zal de EODDEF in kennis 
stellen van de aangetroffen CE. 

De EODDEF zal na lokale inspectie bepalen wat er moet gebeuren en 
zal afstemming hebben met de burgemeester en/of de politie. De EOD-
DEF zal met de burgemeester, of de politie namens deze, een afspraak 
maken voor de ontmanteling. De EODDEF geeft aan de burgemeester, of 
de politie namens deze, advies over de in acht te nemen veiligheidsmaat-
regelen. De aannemer is gehouden deze veiligheidsmaatregelen in acht 
te nemen.
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De aannemer verleent alle medewerking aan het vooronderzoek en de 
opsporing door het EODDEF of daartoe gecertificeerde bedrijven. De aan-
nemer verleent tevens alle medewerking aan de eventuele ruiming van de 
CE door het EODDEF. De opdrachtgever zal als aanspreekpunt voor de 
EODDEF optreden.

De opdrachtgever bepaalt in overleg met de EODDEF of de werkzaamhe-
den van de aannemer na de ruiming weer kunnen aanvangen. Als er (mo-
gelijk) sprake is van een verdacht gebied (er een vermoeden bestaat dat er 
mogelijk nog meer CE aanwezig kunnen zijn) dan zal de opdrachtgever in 
overleg met de EODDEF de aannemer informeren over de vervolgstappen 
en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de aannemer.

2.5 keuzemodule 

Bij werken waarbij in de ontwerpfase een onderzoek heeft plaatsgevon-
den naar CE en het voor inschrijvers mogelijk is om op basis van dit on-
derzoek een inschatting te maken van het risico op de aanwezigheid van 
CE kan de volgende tekst voorafgaand aan de tekst in hoofdstuk 2.4 opge-
nomen worden in het bestek.

De aannemer dient voor de uitvoering van het werk op het werkterrein:

•	 Een	vooronderzoek	(te	laten)	uit	te	voeren	volgens	de	BRL-OCE

•	 Een	detectie	(te	laten)	uit	te	voeren	volgens	de	BRL-OCE

•	 Een	benadering	(te	laten)	uit	te	voeren	volgens	de	BRL-OCE	

•	 Een	opsporing	(te	laten)	uit	te	voeren.	Een	opsporing	bestaat	uit:

 - Detecteren;

 - Lokaliseren;

 - Laagsgewijs ontgraven;

 - Identificeren;

 - Tijdelijk veiligstellen van de situatie;
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 - De overdracht aan de EODDEF;

 - Proces-verbaal van oplevering aan RWS en gemeente

De bovengenoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door 
een ingevolge de BRL-OCE gecertificeerd bedrijf. 
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3. uav-gc 2005

3.1 juridisch kader

Ingevolge paragraaf 13, zevende lid, van de UAV-GC 2005 is de opdracht-
nemer verplicht de vondst van alle bij de uitvoerings- en onderhouds-
werkzaamheden gevonden voorwerpen, die van materiële, historische 
en/of wetenschappelijke waarde kunnen zijn terstond te melden aan de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer dient de gevonden voorwerpen, voor-
zover dit mogelijk is, in handen van de opdrachtgever te stellen. De op-
drachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijns-
verlenging, met in achtneming van het bepaalde in paragraaf 44, eerste 
lid,sub a van de UAV-GC 2005.

Bij gevonden voorwerpen als bedoeld in paragraaf 13, zevende lid, van de 
UAV-GC 2005 kan in de eerste plaats gedacht worden aan archeologische 
of historisch interessante voorwerpen die bij graafwerkzaamheden boven 
water kunnen komen. Onder de term voorwerpen vallen echter ook (de-
len) van voormalige funderingen, fossiele resten en restanten van vergane 
schepen en explosieven. 

In geval van het vinden van voorwerpen kan het ook zijn dat een schor-
sing van het werk noodzakelijk is. De gevolgen van een schorsing worden 
beschreven in paragraaf 16 van de UAV-GC 2005. Het kan ook zijn dat er 
als gevolg van de vondst van een voorwerp wijzigingen in het werk aange-
bracht dienen te worden. De gevolgen van een wijziging in het werk zijn 
geregeld in paragraaf 14 van de UAV-GC 2005.

3.2 vertaling juridisch kader

Ingevolge de UAV-GC 2005 komen de gevolgen van een onverwachte 
vondst van CE voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij een aan-
tal projecten zal dit een voor de hand liggende risicoverdeling zijn. Van 
een inschrijver kan dan niet verwacht worden dat hij bij de inschrijving 
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rekening houdt met het risico dat tijdens de uitvoering van het project 
gestuit wordt op CE. Dit is een risico dat de opdrachtnemer niet kan in-
schatten zonder verkennende onderzoeken uit te voeren. Vaak zal bij de 
inschrijving dit niet van inschrijvers verwacht kunnen worden. Bij dit 
soort projecten geldt de in paragraaf 3.3. omschreven procedure en zal in 
de vraagspecificatie de in paragraaf 3.4. aangegeven teksten opgenomen 
kunnen worden.

Waarschuwingsplicht aannemer
Indien een aannemer kennis heeft van de mogelijke aanwezigheid van 
CE in het werkterrein rust op de aannemer een waarschuwingsplicht in-
gevolge artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek. De aannemer is bij het 
aangaan of het uitvoeren van de opdracht namelijk verplicht de opdracht-
gever te waarschuwen voor onder andere gebreken en ongeschiktheid 
van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond 
waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren. Als de aannemer zijn 
waarschuwingsplicht heeft verzaakt en er daardoor schade ontstaat is de 
aannemer (mede)aansprakelijk voor deze schade.

Bij projecten waarbij voor de aanbesteding een onderzoek heeft plaatsge-
vonden naar CE en het voor inschrijvers mogelijk is om op basis van dit 
onderzoek een inschatting te maken van het risico op de aanwezigheid 
van CE kan de in hoofdstuk 3.5 opgenomen tekst voorafgaand aan de tekst 
in hoofdstuk 3.4 opgenomen worden in het bestek.

3.3 procedure onverwachte vondst ce

3.3.1 algemeen
Deze procedure beschrijft de wijze waarop er in de uitvoeringsfase wordt 
gehandeld in het geval van de onverwachte vondst van CE. Het beoogd 
resultaat is het zo snel mogelijk identificeren van het soort CE en de daar-
voor te benaderen partij om het werk zo spoedig mogelijk doorgang te 
kunnen laten vinden.
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3.3.2 werkmethode
Melding onverwachte vondst
De procedure start bij de melding van een onverwachte vondst van CE 
door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Explosieven
Nadat de opdrachtnemer de opdrachtgever in kennis heeft gesteld van 
de onverwachte vondst van CE dient de opdrachtgever de burgemeester 
en de politie van de gemeente waarin CE wordt aangetroffen in kennis te 
stellen van de vondst. Als de opdrachtgever niet bereikbaar is, is de op-
drachtnemer verplicht terstond en rechtstreeks zelf de burgemeester en 
de politie in kennis te stellen.

De (bij voorkeur telefonische) melding aan de burgemeester en politie zal 
minimaal de volgend informatie moeten bevatten:

•	 naam, functie  en telefoonnummer van de melder;

•	 soort en ligplaats van de explosieven en indien bekend het aantal ex-
plosieven;

•	 naam en telefoonnummer van de contactpersoon die de explosieven 
kan aanwijzen.

De burgemeester, of de politie namens deze, zal vervolgens de Explosie-
ven Opruimingsdiensten Defensie (EODDEF) in kennis stellen.

De opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden in de omgeving van 
CE stil te leggen en het werkterrein in de omgeving van CE af te zetten in 
ieder geval totdat de EODDEF op de locatie is geweest.

De EODDEF zal na lokale inspectie bepalen wat er moet gebeuren en zal 
afstemming hebben met de burgemeester en/of de politie. De EODDEF 
maakt met de burgemeester, of de politie namens deze, een afspraak voor 
de ontmanteling. De EODDEF geeft aan de burgemeester, of de politie 
namens deze, advies over de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen. 
De opdrachtgever is gehouden deze veiligheidsmaatregelen in acht te ne-
men.
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Het ruimingsproces wordt geleid door de EODDEF. De opdrachtgever en 
de opdrachtnemer zijn verplicht de aanwijzingen van de EODDEF op te 
volgen en mee te werken. De opdrachtgever is voor de EODDEF het aan-
spreekpunt bij het interne ruimingsproces (en indien nodig ook bij de 
aannemer).

Als er sprake is van een incident kunnen de werkzaamheden na het rui-
men van de CE weer hervat worden. Als er volgens de EODDEF of een 
opsporingsbedrijf (mogelijk) sprake is van een verdacht gebied dan dient 
de opdrachtgever aan de EODDEF of een opsporingsonderzoek advies te 
vragen welke fasen (vooronderzoek-opsporing-ruiming) doorlopen moe-
ten worden. Afhankelijk van het advies van de EODDEF neemt de op-
drachtgever de beslissing over de te nemen stappen. In het geval dat er 
sprake is van een verdacht gebied vraagt de opdrachtgever tevens of, en 
onder welke omstandigheden, het mogelijk is door te werken tijdens het 
eventuele vooronderzoek, de mogelijke opsporing en de ruiming.

Aan de inzet van de EODDEF en de eventuele benodigde lokale dienstver-
lening (politie e.d. bij ontruiming) zijn geen kosten voor de opdrachtgever 
verbonden.

Eventuele tijds- en financiële consequenties dienen in overleg tussen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer bepaald te worden overeenkomstig 
de in paragraaf 44 eerste lid, sub a van de in UAV-GC 2005 omschreven 
procedure.

3.4 tekst ten behoeve van vraagspecificatie

In de vraagspecificatie die gebaseerd is op de UAV-GC 2005 dient de on-
derstaande tekst opgenomen te worden.

Vermoeden aanwezigheid CE
Indien gedurende de uitvoering van het werk, eventueel mede op grond 
van detectie door de opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van 
aanwezigheid van CE, moet de opdrachtnemer hiervan direct melding 
aan de opdrachtgever doen. De opdrachtgever zal de burgemeester van de 
gemeente waarin het werk wordt uitgevoerd in kennis stellen van het ver-
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moeden van een CE. De opdrachtgever zal tevens de lokale politie op de 
hoogte stellen. De burgemeester zal de EODDEF in kennis stellen van het 
vermoeden van de aanwezigheid van een explosief. Indien de opdracht-
gever niet bereikbaar is moet de opdrachtnemer terstond en rechtstreeks 
zelf de burgemeester en de politie in kennis stellen.

Vondst CE
Bij het aantreffen van een CE tijdens de uitvoering stelt de opdrachtnemer 
terstond de opdrachtgever in kennis van het aangetroffen explosief.  

De opdrachtgever zal de burgemeester van de gemeente waarin het explo-
sief wordt aangetroffen in kennis stellen van de vondst. De opdrachtgever 
zal tevens de lokale politie op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever 
niet bereikbaar is moet de opdrachtnemer terstond en rechtstreeks zelf de 
burgemeester en de politie in kennis stellen.

De opdrachtnemer moet de werkzaamheden in de omgeving van de CE 
stilleggen en het werkterrein in de omgeving van de CE afzetten in ieder 
geval totdat de EODDEF op de locatie is geweest.

De burgemeester zal de EODDEF in kennis stellen van het aangetroffen 
explosief. De EODDEF zal na lokale inspectie bepalen wat er moet ge-
beuren en zal afstemming hebben met de burgemeester en/of de politie. 
De EODDEF zal met de burgemeester, of de politie namens deze, een 
afspraak maken voor de ontmanteling. De EODDEF geeft aan de bur-
gemeester, of de politie namens deze, advies over de in acht te nemen 
veiligheidsmaatregelen. De opdrachtnemer is gehouden deze veiligheids-
maatregelen in acht te nemen.

Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan de het onderzoek en de 
opsporing door het EODDEF of daartoe gecertificeerde bedrijven. De op-
drachtnemer verleent tevens alle medewerking aan de eventuele ruiming 
van de CE door het EODDEF. De opdrachtgever zal als aanspreekpunt 
voor de EODDEF optreden.

De opdrachtgever bepaalt in overleg met de EODDEF of de werkzaamhe-
den van de opdrachtnemer na de ruiming weer kunnen aanvangen. Als 
er (mogelijk) sprake is van een verdacht gebied (er een vermoeden bestaat 
dat er mogelijk nog meer CE aanwezig kunnen zijn) dan zal de opdracht-
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gever in overleg met de EODDEF de opdrachtnemer informeren over de 
vervolgstappen en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer.

De eventuele tijds- en financiële consequenties worden in overleg tussen 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer bepaald overeenkomstig de in pa-
ragraaf 44 eerste lid, sub a van de UAV-GC 2005 omschreven procedure.

De opdrachtgever zal de kosten slechts voor haar rekening nemen indien 
de opdrachtnemer heeft aangetoond dat hij de vereiste zorgvuldigheid in 
acht heeft genomen en de opdrachtnemer voldoende onderzoek heeft ge-
daan om vast te stellen dat er sprake is van de CE. Van de opdrachtnemer 
wordt verwacht dat hij zich maximaal inspant om de kosten voor de op-
drachtgever te beperken, door bijvoorbeeld een wijziging aan te brengen 
in de werkvolgorde.

3.5 keuzemodule 

Bij projecten waarbij voorafgaande aan de aanbesteding een onderzoek 
heeft plaatsgevonden naar CE en het voor inschrijvers mogelijk is om 
op basis van dit onderzoek een inschatting te maken van het risico op de 
aanwezigheid van CE kan de volgende tekst voorafgaand aan de tekst in 
paragraaf 3.4 opgenomen worden in het bestek.

De opdrachtnemer dient voor de uitvoering van het werk op het werkter-
rein:

•	 Een vooronderzoek (te laten) uit te voeren volgens BRL-OCE

•	 Een detectie (te laten) uit te voeren volgens de BRL-OCE

•	 Een benadering (te laten) uit te voeren volgens de BRL-OCE 

•	 Een opsporing (te laten) uit te voeren. Een opsporing bestaat uit:
- Detecteren;

- Lokaliseren;

- Laagsgewijs ontgraven;
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- Identificeren;

- Tijdelijk veiligstellen van de situatie;

- De overdracht aan de EODDEF;

- Proces-verbaal van oplevering aan RWS en gemeente

De bovengenoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door 
een ingevolge de BRL-OCE gecertificeerd bedrijf. 
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deel iii: bijlagen





59

bijlage 1:  
brl oce
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bijlage 2:  
bronvermelding

•	 Beoordelingsrichtlijn voor het Procescertificaat ‘opsporen conventio-
nele explosieven’(OCE), 21.11.2005.

•	 VNG, Opsporen en ruimen, Handreiking voor gemeenten bij het  
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede  
Wereldoorlog, VNG uitgeverij, 2005.

•	 Richtlijn 2004/18/EG

•	 Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten.

Wet- en regelgeving

•	 Arbeidsomstandighedenbesluit opsporen conventionele explosieven

•	 Arbeidsomstandighedenwet

•	 Arbeidsomstandighedenregeling

•	 Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven;

•	 Gemeentewet

Geïnterviewden

•	 Dhr. van Ballegooijen (RPS certificering)

•	 Dhr. Hawinkels (Rijkswaterstaat)

•	 Dhr. Hol (Vereniging voor explosievenopsporing)

•	 Dhr. Huijbers (vd Herik)

•	 Dhr. Huisbrink (Rijkwaterstaat)

•	 Dhr. vd Linden (Vereniging voor explosievenopsporing)

•	 Dhr. Meijers (EODDEF)

•	 Dhr. Meeuse (Rijkswaterstaat)

•	 Dhr. Oud (Rijkswaterstaat)


