
 

 Nieuwsbrief 2006-01   oktober 2006 Pagina 1 van 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatie volgens Beoordelingsrichtlijn OCE  
 

Eind 2005 is de Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven 

(BRL-OCE) vastgesteld. De BRL-OCE bevat gedetailleerde eisen gericht op de 

veiligheid en kwaliteit van de opsporing van conventionele explosieven. Meer 

informatie hierover treft u aan op www.explosievenopsporing.nl. 

 

Wettelijke certificatieplicht voor explosieven opsporing per 2007 

In artikel 4.8b van het Arbobesluit is bepaald dat bedrijven die conventionele 

explosieven opsporen gecertificeerd dienen te zijn conform de BRL-OCE. Deze 

certificatieplicht zal begin 2007 definitief in werking treden. Vanaf die datum mag 

het opsporen van conventionele explosieven uitsluitend nog door gecertificeerde 

bedrijven plaatsvinden. TÜV Nederland is door de Staatssecretaris van SZW 

aangewezen als certificatie-instelling voor de BRL-OCE. 

 

Vrijwillige certificatie volgens de BRL-OCE 

Leden van de VEO hebben eerder deelgenomen aan een proefperiode op basis 

van de ontwerpversie van de BRL. Inmiddels zijn de VEO leden gestart met de 

certificatieprocedure volgens de definitieve BRL-OCE. De planning tussen TÜV 

Nederland en de lidbedrijven is er op gericht om de certificatieprocedure (uiterlijk) 

begin 2007 af te ronden. Dit sluit naadloos aan op de verplichte certificatie op 

grond van het Arbobesluit. 

 

Steeds meer opdrachtgevers verlangen al certificaat BRL-OCE 

Inmiddels wordt ook door opdrachtgevers in toenemende mate aangesloten bij 

de BRL-OCE. In bestekken wordt steeds meer een certificaat conform de BRL-

OCE geëist. Deze deskundigheidseis is overigens ook juridisch verdedigbaar. De 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft namelijk geoordeeld dat 

het vereisen van een certificaat conform de BRL-OCE rechtens is toegestaan. 

De rechter neemt daarbij onder meer in overweging dat een belangrijk deel van 

de sector reeds werkt conform deze (ontwerp) certificatieregeling. Zie ook: 

www.explosievenopsporing.nl 

 

Professioneel opdrachtgeverschap: aansluiten bij BRL-OCE 

De BRL-OCE bevat een gedetailleerde eisenpakket gericht op de veiligheid van 

het opsporen van conventionele explosieven. Gecertificeerde bedrijven hebben 

bewezen dat zij aan deze eisen kunnen voldoen. Binnenkort wordt dit certificaat 

wettelijk verplicht. Met het oog daarop ligt het voor de hand dat ook 

opdrachtgevers bij het voorbereiden en uitbesteden van OCE projecten alvast 

aansluiten bij de BRL-OCE. 

 

Meer informatie? 

Henk van der Linden (onafhankelijk voorzitter): 06-51318635 

Arjan Hol (secretaris): 06-41483390 

 


