
Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van
29 maart 2007, nr. ARBO/
M&A/2007/8319, tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenregeling (opspo-
ren van conventionele explosieven)

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 1.5e, eerste lid, en
4.10, eerste en tweede lid, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

Artikel I
Bijlage XII van de Arbeidsomstandighe-
denregeling wordt vervangen door de bij
deze regeling gevoegde bijlage.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst met
uitzondering van de bijlage die ter inza-
ge wordt gelegd in de bibliotheek van
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Anna van Hannover-
straat 4, 2509 LV Den Haag.

Den Haag, 29 maart 2007.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.

Toelichting

In artikel 4.17e van de Arbeidsomstan-
dighedenregeling (Arboregeling) is
voorgeschreven aan welke eisen moet

worden voldaan om in aanmerking te
komen voor een procescertificaat opspo-
ren conventionele explosieven als
bedoeld in artikel 4.10 van het Arbeids-
omstandighedenbesluit (Arbobesluit).
Voor deze eisen wordt verwezen naar de
in bijlage XII van de regeling opgeno-
men Beoordelingsrichtlijn voor het
Procescertificaat ‘Opsporen Conventio-
nele Explosieven (OCE)’ van 21 novem-
ber 2005. Deze beoordelingsrichtlijn is
opgesteld door een (voorlopig) College
van deskundigen waarin alle relevante
belanghebbende partijen zijn vertegen-
woordigd.
   Bij brief van 6 februari 2007 heeft de
voorzitter van het genoemde college
verzocht de genoemde beoordelingsricht-
lijn te vervangen door een door het
college op 8 februari 2007 vastgestelde
geactualiseerde versie. De actualisering
vloeit voort uit de ervaring die sinds
november 2005 in de praktijk met de
beoordelingsrichtlijn is opgedaan. De in
de beoordelingsrichtlijn doorgevoerde
wijzigingen hebben in de eerste plaats
betrekking op enkele wijzigingen van
procestechnische aard. In de tweede
plaats betreft het enkele wijzigingen in
de regeling voor examinering van OCE-
deskundigen en een verlenging van de
overgangsregeling waarbinnen de
bestaande deskundigen (met name de
voormalige EOD-ers van het ministerie
van Defensie) worden gelijkgesteld met
een OCE-deskundige als bedoeld in de
beoordelingsrichtlijn.
   Het College van deskundigen wordt in
de nabije toekomst onderdeel van een
beheerstichting. In het verlengde van het

Kabinetsstandpunt Accreditatie en Certi-
ficatie (Kamerstukken II, 2003/04,
29 304, nr. 1) wordt op basis van door
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vastgesteld certifica-
tiebeleid gewerkt aan de oprichting van
diverse beheerstichtingen, die richtlijnen
voor certificering van bepaalde deskun-
digheden gaan beheren . De stichting die
zal worden belast met onder meer het
beheer van de beoordelingsrichtlijn
OCE en waarvan het bijbehorende colle-
ge van deskundigen OCE deel zal gaan
uitmaken is thans nog niet opgericht.
Omdat daarmee een eigenaar van de
richtlijn nog ontbreekt, is de beoorde-
lingsrichtlijn OCE vooralsnog opgeno-
men als bijlage bij de Arboregeling. Na
de oprichting van de beheerstichting zal
de bijlage kunnen vervallen en zal in
artikel 4.17e van de Arboregeling (sta-
tisch) worden verwezen naar de door en
onder verantwoordelijkheid van de
beheersstichting vastgestelde en gepubli-
ceerde beoordelingsrichtlijn OCE.
   In verband met de omvang daarvan is
de bijlage niet in de Staatscourant gepu-
bliceerd maar op het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter
inzage gelegd. Vooruitlopend op de
definitieve publicatie door de beheers-
stichting is de beoordelingsrichtlijn
thans al in te zien op www.rpscertifica-
tie.com.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.
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