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VEO

LEDEN EN VAKGROEPEN

De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO)
is dé belangenvereniging en netwerkorganisatie
voor professionals op het gebied van Conventionele
Explosieven (CE) die als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog in de (water)bodem zijn achtergebleven.

Leden van onze vereniging zijn gespecialiseerde en
gecertificeerde bedrijven op het gebied van CE. Daarbij
onderscheiden we drie vakgroepen:
• Vooronderzoek en Risicoanalyse;
• Opsporen van CE;
• Civieltechnische ondersteuning.

VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van
de professionals in de branche. De Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van
Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken. Verder zijn
wij gesprekspartner van andere (overheids)organisaties en
instanties die te maken hebben met CE.
In 2000 is VEO opgericht dóór en vóór
opsporingsbedrijven. Inmiddels is het werkveld verbreed
tot meerdere specialisaties. Dat geldt ook voor de
activiteiten van VEO, waar niet alleen opsporingsbedrijven
bij zijn betrokken maar ook onderzoek- en adviesbureaus,
kennisinstellingen, (overheids)organisaties en andere
instanties.
Vanaf 1 januari 2017 is de verenigingsstructuur van VEO
hierop aangepast. Professionals in het CE werkveld kunnen
lid worden van VEO en er is voorzien in de mogelijkheid
van een geassocieerd lidmaatschap. Hierdoor kunnen wij
het werkveld nog beter vertegenwoordigen.

De vakgroepenindeling sluit aan bij de
certificatieregelingen binnen het werkveld die vallen
onder het beheer van de Stichting Certificering Vuurwerk
en Explosieven (www.scve.nl). VEO anticipeert daarbij op
de splitsing van het WSCS-OCE in een publiek en privaat
deel.
Onze leden zijn nauw betrokken bij de diverse verenigingsactiviteiten. Aan de hand van een activiteitenprogramma
wordt in Commissies en Werkgroepen gewerkt aan diverse
dossiers en actiepunten. De voortgang wordt vijf tot zes
keer per jaar in de ledenvergadering besproken en bewaakt door het bestuur, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
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GEA SSOCIEERDE LEDEN

LIDMA ATSCHAP EN CONTRIBUTIE

VEO heeft ook geassocieerde leden. Dit zijn bedrijven die
niet vallen onder één van de vakgroepen, maar wel een
belang hebben bij de doelstelling en activiteiten van VEO,
zoals kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus,
toeleveranciers en andere relevante stakeholders.
Geassocieerde leden worden betrokken bij de relevante
activiteiten en dossiers van VEO en ontvangen hierover
regelmatig informatie. Tenminste twee keer per
jaar organiseert VEO een bijeenkomst voor leden en
geassocieerde leden gezamenlijk. Geassocieerde leden
hebben geen toegang tot de ledenvergadering.

Informatie over de lidmaatschapsvoorwaarden en de
contributie vindt u op www.explosievenopsporing.nl.

Uw voordelen als (geassocieerd) lid van VEO:
• U bent op de hoogte van en kunt meedenken over
de ontwikkelingen in de branche 
• U bent betrokken bij de verdere ontwikkeling van
normen en certificatieschema’s
• U kunt gericht kennis uitwisselen met
p raktijkdeskundigen tijdens de
Kennisuitwisselingsdagen
• U kunt participeren in de ‘VEO Bommenkaart’
• U kunt uw bedrijf presenteren op de website en
tijdens de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE
• Als VEO lid onderscheidt u zich, via de
Gedragscode en de Geschillenregeling,
op professionaliteit, deskundigheid en integriteit

Type leden / vakgroep

Contributie

CONTRIBUTIEREGELING 2017
€ 1.000,00

Basiscontributie
Opsporing

€ 2.500,00

Civieltechnische opsporing

€ 2.500,00

Vooronderzoek en Risicoanalyse

€ 1.000,00

Eenmalige toetredingsbijdrage
voor nieuwe leden
Uitgangspunt voor het bepalen van de
contributie zijn de activiteiten waarvoor
een lid gecertificeerd is.

€

750,00

Geassocieerd lid

€

750,00
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ACTUELE DOSSIERS
Op www.explosievenopsporing.nl treft u informatie aan
over de verschillende actuele dossiers, zoals:
Certificatieplicht Arbobesluit en WSCS-OCE
Vooronderzoek en Risicoanalyse
Rekenvoorschrift indringingsdiepte
Trillingen in CE verdacht gebied
Beschermende maatregelen
Financiering Gemeentefonds
Normenkader CE
CE & Archeologie
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Welke activiteiten onderneemt VEO? Doet u ook mee?
• B
 etrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van normen
en certificatieschema’s. Voor de komende tijd staan
er rondom normering en certificering binnen ons
werkveld diverse ontwikkelingen op stapel. VEO is daar
nauw bij betrokken. In de ledenvergadering wordt de
inbreng namens de branche in het Centraal College van
Deskundigen OCE voorbereid en zo nodig worden in
commissies en werkgroepen concrete (tekst)voorstellen
opgesteld.
• V
 EO is hét informatieknooppunt voor CE en in dat
kader organiseren wij jaarlijks een Netwerkbijeenkomst
CE. Verder onderhouden wij goede contacten met de
betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders
binnen ons vakgebied.
• U
 itwisselingsprogramma Vooronderzoek en
Risicoanalyse. Tijdens kennisuitwisselingsdagen
wisselen praktijkdeskundigen uit het werkveld gericht
hun kennis uit.
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• D e verdere informatisering in het werkveld kan een
bijdrage leveren aan de effectiviteit en efficiëntie van
de aanpak van de CE problematiek. Daarom presenteren
wij begin 2017 de ‘VEO Bommenkaart’. Via deze online
GIS-applicatie kunnen VEO leden, maar ook nietleden, informatie over uitgevoerde onderzoeken op
relatief eenvoudige wijze delen. Overheidsinstanties,
grondeigenaren en andere betrokkenen kunnen voor
een bepaalde locatie nagaan of daar Vooronderzoek en
Opsporing is uitgevoerd.
• D
 e VEO beschikt over een interne Gedragscode en een
Geschillenregeling. Leden van VEO onderscheiden
zich daarmee op professionaliteit, deskundigheid en
integriteit. De leden hebben zich verbonden aan de
naleving van deze gedragscode.
• In opdracht van VEO heeft Deltares een rekenvoorschrift
indringingsdiepte ontwikkeld. Het beheer van dit
rekenvoorschrift ligt bij VEO, waarbij wij andere
belanghebbenden oproepen om een bijdrage te leveren
aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

• V
 EO faciliteert samenwerking binnen het werkveld
gericht op kennisontwikkeling. Zo verzorgt VEO de
secretariaatsvoering van de Begeleidingscommissie
Trillingen in CE verdacht gebied en zijn wij op deze
wijze betrokken bij het onderzoek van TNO naar de
gevoeligheid van ontstekers voor trillingen.
• V
 EO is voorstander van de ontwikkeling van een
Normenkader CE. In november 2016 hebben wij de
Position paper: Contouren van een Normenkader
Conventionele Explosieven gepubliceerd. Zie voor meer
informatie www.explosievenopsporing.nl.
Uw voordelen als (geassocieerd) lid van VEO:
• U
 bent op de hoogte van en kunt meedenken over
de ontwikkelingen in de branche 
• U
 bent betrokken bij de verdere ontwikkeling van
normen en certificatieschema’s
• U kunt gericht kennis uitwisselen met
p
 raktijkdeskundigen tijdens de
Kennisuitwisselingsdagen
• U
 kunt participeren in de ‘VEO Bommenkaart’
• U
 kunt uw bedrijf presenteren op de website en
tijdens de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE
• Als
 VEO lid onderscheidt u zich, via de
Gedragscode en de Geschillenregeling,
op professionaliteit, deskundigheid en integriteit

