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Arbeidsveiligheid bij
opsporen van explosieven

Wie waarvoor verantwoordelijk is

Bernard Bennink – 7 oktober 2009

Historisch

Met Bijdragebesluit is op 1 januari 1999 markt voor het 
opsporen vrij gegeven

In 2001 is SZW op verzoek akkoord gegaan met wettelijke 
certificatieregeling om het opsporen privaat te gaan regelen

Opsporen van explosieven uit WO-II is hoog risicovolle arbeid 

Wettelijke karakter is in 2002 herbevestigd

Op de praktijk gerichte uitwerking van globaal wettelijk 
voorschrift in de vorm van een Beoordelingsrichtlijn (BRL)

Certificaten voor opsporingsonderzoek en civiel technische 
werkzaamheden

CvD met daarin alle partijen aan de slag om BRL te maken

Het ruimen van de explosieven is een publieke taak (Defensie) 

Hoe zit huidige certificatiestelsel in elkaar

Certificatie is privaat instrument dat SZW gebruikt

Partijen stellen in CvD certificatieschema/BRL op

SZW verwijst naar BRL in Arboregeling

CI wordt aangewezen om op basis van BRL certificaten te 
verstrekken

Accreditatie door RvA is “zwaarwegend” advies voor aanwijzing 
CI

Privaat toezicht door CI en RvA

Publiek toezicht door IWI en AI
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Stelselwijziging certificatie arbeidsomstandigheden (1)

Ruim 20 wettelijke werkvelden

Inmiddels geclusterd in 8 beheerstichtingen (BHST-en) met 
een of meerdere CCvD-en

Verantwoordelijkheden scherper beleggen tussen

BHST-en/CCvD-en, CI’s, RvA en SZW

Eenduidigheid en maatwerk in normstelling en toezicht

SZW heeft voor “transitiefase” opdracht aan RvA verstrekt

Stelselwijziging certificatie arbeidsomstandigheden (2)

Stelselwijziging wettelijk verankerd (in Staatsblad 395)

SZW gaat bij aanwijzing van en toezicht op CI’s gebruik maken 
van beoordeling en controle door RvA en niet van accreditatie

Er komt een gedifferentieerd maatregelenbeleid van SZW 
jegens de CI’s (incl. steekproefsgewijs en risicogericht toezicht 
IWI)

Maatregelen CI’s jegens certificaathouders minder vrijblijvend

Stelselwijziging is in modelschema’s “gegoten”
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Stand van zaken

• Wijzigingsbesluit gepubliceerd

• Inwerkingtreding per KB

• Automatisch van toepassing op alle SZW certificaties, tenzij..

• Nieuwe schema’s in fases invoeren per MR

• Per schema overgangsperiode van 2 jaar

• Switch ZBO CI - > private CI per beschikking heraanwijzing

Stand van zaken 2

• 41 schema’s in behandeling, waarvan 11 schema’s A&T

• Uitgewerkt door BHST op basis van modellen

• Getoetst door SZW, bijgesteld door BHST, aan RvA voorgelegd

• voorlopige beoordelingen door RvA aan SZW gezonden

• Met enkele kanttekeningen van SZW doorgezonden

aan 6 BHST-en (SCVE zit wat later in dit traject)

• Certificatieschema’s kunnen pas beoordeeld worden door RvA als 
schema’s voor A&T vast staan

• Vervolgens controle en vaststelling - > doorvoering met MR

• Schema’s worden van kracht vanaf begin 2010

Communicatie

Klankbordgroep

workshops beheerstichtingen

Netwerken

Email info-bulletin

Brochure

Website

Symposium
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Symposium

21 oktober met minister

Markeren vorderingen, start daadwerkelijke implementatie

Dragers van het stelsel vullen zelf deel programma in

Presentatie brochure

Opening website

Brochure

Doelgroep: systeempartijen (CI’s, beheerstichtingen, RvA, IWI, AI)

Uitleg van het nieuwe stelsel

Inhoud komt uitvoerig terug op website en wordt daar 
geactualiseerd

Website

Keuze voor home.szw.nl/certificatie, gezien de doelgroep

Informatiestructuur gereed

Modulaire opbouw

Werking nieuw stelsel volledig transparant

Alle informatie over aangewezen instellingen, geldige 
certificatieschema’s, sanctie- en informatiebeleid, toelichtingen, 
fulltext schema’s, procedures, etc.
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Algemene impressie

“Instructies” in modelschema’s veelal nog niet goed opgevolgd

Meerwaarde stelselwijziging begint door te dringen

De vaart zit erin, ook al is de doorlooptijd langer

Helderheid, transparantie en vasthouden van de hoofdlijn motiveert 
partijen

“De goeden” beginnen onregelmatigheden vaker aan SZW te 
melden. Daar doen we wat mee.

De stelselwijziging “herijkt” de verantwoordelijkheid voor de 
arbeidsveiligheid van alle partijen 


