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Korte terugblik BRL-OCE
 Opsporing CE door bedrijfsleven sinds 1998
 Private markt = behoefte aan regels en normen
 Standpunt VEO in 1998: certificatie proces- en personeel wettelijk regelen
 (Norm)ontwikkeling Beoordelingsrichtlijn OCE (2000-2005):
 procesgerelateerde termen en definities
 normalisatie procesgang OCE
 OCE deskundigheidsstructuur
 technische eisen
 SZW in 2001 / 2002 akkoord met certificatieplicht OCE; risicovolle arbeid
 Certificatieplicht voor Opsporen CE in Arbobesluit sinds 01-01-2007
 Naast Arbobelang ziet BRL-OCE ook op openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen BRL-OCE
 Eerste versie BRL-OCE van november 2005
 Wijzigingsversie februari 2007
 vooral tekstuele verbeteringen
 overgangsbepalingen examinering OCE
 eisen OCE werkzaamheden onder water
 Aanpassing Arboregeling met verwijzing BRL-OCE, versie 2007
 Evaluatiegesprekken gemeenten en overige partijen (2008-2009)
 BRL-OCE breed erkend  procesgang duidelijk en transparant
 wel de nodige interpretatieruimte en weinig eisen aan output
 behoefte aan verdere normering van eisen vooronderzoek
 eisen aan en toetsing van Projectwerkplan
 eisen opnemen munitiescheiding en OCE in waterbodem
 Verwerken evaluatie BRL-OCE valt samen met stelselherziening SZW

Stelselherziening Ministerie van SZW
 SZW maakt bij veel onderwerpen gebruik van certificatie:
 betrokken marktpartijen in CCvD stellen BRL op;
 certificatieplicht in Arbobesluit
 verwijzing naar geldende BRL in Arboregeling
 certificatietoezicht door CI en publiek toezicht door Arbeidsinspectie
 Stelselherziening voor meer uniformiteit in certificatietoepassingen Arbo:
 beheer van certificatiestructuur door Beheersstichting SCVE (clustering)
 scherpere verantwoordelijkheden tussen BHST, CCvD, CI en AI / SZW
 uniformiteit in certificatie- / normdocumenten  modeldocumenten
 strenger sanctiebeleid in certificatietoezicht gebaseerd op risicoanalyse


Stelselherziening omvangrijk en tijdrovend proces



Evaluatie BRL-OCE inhoudelijk is hierin geïntegreerd

Van BRL-OCE naar CS-OCE
 Straks twee documenten
 Certificatieschema OCE  procesinhoudelijk
 WS document Aanwijzing & Toezicht  certificatietechnisch
 Concept vastgesteld januari 2010, inclusief resultaten evaluatie BRL-OCE
 Eind 2010: verwerken resultaten beoordeling door / namens SZW
 Begin 2011: verwerken inhoudelijke wijzigingen CS-OCE
 inpassen eisen Vooronderzoek OCE
 evaluatie technische bijlagen
 overige (detail)punten
 Verdere afwikkeling (CCvD / SZW) voorjaar 2011
 Aanpassing Arboregeling en overgangstermijn

Certificatie en normalisatie voortdurend proces
opdrachtgevers en opdrachtnemers en andere betrokkenen
hebben elkaar daarvoor nodig

Dank voor uw aandacht!

