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Wijziging WSCS-OCE en invoering vrijwillig 

Certificaat Vooronderzoek & Risicoanalyse 

Arjan Hol

Joost Martens

Hoe zat het ook alweer?

• Wettelijke certificatieplicht opsporen CE in Arbobesluit

• In de Arboregeling wordt verwezen naar het WSCS-OCE

• Certificatie door TUV als door Minister SZW aangewezen CKI

Wijziging WSCS-OCE:

• ‘ombouw’ WSCS-OCE naar certificatieschema onder accreditatie (EN17021);

• onderdeel ‘stelselherziening’ SZW van ‘beoordelen naar accrediteren’;

• gelijktijdig ook de nodige inhoudelijke wijzigingen WSCS-OCE;

• publicatie in Staatscourant verwacht halverwege 2019;

• inwerkingtreding ‘nieuwe’ WSCS-OCE naar verwachting eind 2019 begin 2020.

Ontwikkelingen WSCS-OCE
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• Aanpassen term en definitie CE in ontplofbare oorlogsresten naar 

aanleiding van wijziging Arbobesluit (hierover later meer).

• Nieuwe regels voor afwijkingen, corrigerende maatregelen en (strengere) 

sancties (eisen WDA&T worden opgenomen in het WSCS).

• Vervallen eisen voor examinering deskundigen, onder verwijzing naar 

nieuwe regels voor registratieplicht voor personen die arbeid verrichten 

ter zake opsporen Ontplofbare oorlogsresten. Eindtermen in bijlage 1 

vervallen. De deskundigheidsniveaus en de koppeling aan de 

verschillende werkzaamheden in het opsporingsproces blijft ongewijzigd. 

• Diverse wijziging eisen een kwaliteitsmanagementsysteem vanwege 

nieuwe ISO normering (9001:2015 en 17021:2015).

Belangrijkste wijzigingen WSCS-OCE (1)

• Goedkeuring van het projectplan door gemeente vervalt. Er wordt 

alternatief gezocht voor de rol van gemeente bij projectplannen. 

• Proceseisen Vooronderzoek vervallen. Hiervoor komt het vrijwillige 

certificatieschema in de plaats. Bijlage 3 met richtlijnen verdacht gebied 

vervalt dus ook in WSCS-OCE. 

• Materieeleisen en eisen beschermende maatregelen (bijlage 4 en 5) 

komen te vervallen. 

• Bijlage 1 communicatie EOD vervalt. Er wordt verwezen naar richtlijnen 

van EODD.

• Eisen begeleiding onderzoekswerkzaamheden in CE verdacht gebied 

(paragraaf 6.7) komen te vervallen.

Belangrijkste wijzigingen WSCS-OCE (2)
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Ontwerpbesluit gepubliceerd voorjaar 2018. Er zijn inspraakreacties 

ingediend, waaronder door de VEO.

Belangrijkste wijzigingen:

• vervangen term conventionele explosieven in ontplofbare oorlogsresten;

• introductie onderzoeksverplichtingen bij gevaar voor veiligheid vanwege 

mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten;

• invoering registratieplicht voor personen die arbeid verrichten in het kader 

van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

� Invoeringsdatum nog onbekend.

Voorgenomen wijziging Arbobesluit

TEKSTVAK WIJZIGING ARBOBESLUIT

(ontwerpbesluit voorjaar 2018)

2. In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers 

kan bestaan door de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, 

wordt, alvorens werkzaamheden worden aangevangen, hiernaar een onderzoek 

ingesteld. 

3. Indien het onderzoek de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten 

die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers 

niet uitsluit wordt een nader onderzoek ingesteld. 

4. Indien uit het onderzoek of uit het nader onderzoek blijkt dat gevaar bestaat voor 

de veiligheid of gezondheid van werknemers door de aanwezigheid van 

ontplofbare oorlogsresten, worden die ontplofbare oorlogsresten opgespoord of 

andere passende maatregelen getroffen om dit gevaar te voorkomen. 

5. Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door een 

bedrijf dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen 

ontplofbare oorlogsresten (CC.). 

6. De arbeid in het kader van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten, wordt 

uitsluitend verricht door een persoon die is geregistreerd in het Register veilig 

werken met explosieve stoffen civiele diensten (CC..), 

7. Het ruimen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door een bij 

ministeriële regeling aangewezen dienst. 
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• Ontwikkeling op verzoek van CCvD-OCE vanwege onttrekken eisen 

vooronderzoek uit WSCS-OCE

• Laatste ontwerpversie van oktober 2017. Consultatieronde en 

gevalideerd. Verzoek aan werkveld om document alvast toe te passen. 

• VEO pleit voor inwerkintreding gelijktijdig met wijziging WSCS-OCE. 

• Praktijkervaringen? Aanpassingsvoorstellen? Mogelijke aanpassing 

vanwege afstemmen op onderzoeksplicht in Arbobesluit?

Certificatieschema 

Vooronderzoek en Risicoanalyse (1)

TEKSTVAK 

belangrijkste verbeteringen methode Vooronderzoek in nieuwe 

Certificatieschema ten opzichte van huidige WSCS-OCE

Diverse aanvullingen en aanscherpingen gedaan, zoals aan:

• de (onderbouwing van de) bronnen die wel en niet zijn geraadpleegd;

• de rapportage van de methode van onderzoek, waaronder de wijze waarop 

diverse bronnen zijn geraadpleegd en de herleidbaarheid van de bronnen;

• de interpretatie van luchtfoto’s;

• de beoordeling en classificatie van de betrouwbaarheid van de bronnen en de 

betekenis daarvan voor de conclusie van het vooronderzoek;

• de uitgangspunten en onderbouwing van de conclusie of er sprake is van een 

verdacht gebied;

• de uitgangspunten voor de horizontale en verticale afbakening van het 

verdachte gebied;

� relatie met evaluatie richtlijnen afbakening verdachte gebied.
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• Vervallen van de eis van goedkeuring van projectplan door de gemeente

• Vervallen van eisen beveiliging materieel en beschermende maatregelen

• Invoering Certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse

• Aansluiting van Certificatieschema Vooronderzoek & Risicoanalyse bij 

toekomstige onderzoeksplicht in Arbobesluit

• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.

Vragen & discussiepunten


