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Informatiebulletin, september 2016

Stand van zaken ‘splitsing WSCS-OCE’
Consultatieperiode Ontwerp Schema Vooronderzoek en Risicoanalyse CE
vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2016
Met ingang van 1 september 2016 is de consultatieperiode ingegaan voor het Ontwerp
Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele
Explosieven. In dit Informatiebulletin wordt u als organisatie in het CE Werkveld geïnformeerd over de
achtergrond, inhoud en procedure van deze consultatie. Aan het eind in dit Informatiebulletin hebben
we enkele belangrijke vragen voor u.
Informatie over de consultatie en de inhoud van dit bulletin kunt u verkrijgen bij het secretariaat van
SCVE, de heer Edwin Zoontjes, edwinzoontjes@scve.nl of via 06 30062189.

Korte achtergrond: splitsing Schema WSCS-OCE in wettelijk - en privaat deel
Sinds het jaar 2012 is er het WSCS-OCE (Wettelijk Specifiek Certificatieschema Opsporen
Conventionele Explosieven). Dit certificaat is wettelijk verplicht voor het opsporen van CE. Dat is
geregeld in het Arbobesluit. In Bijlage XII van de Arboregeling is het WSCS-OCE opgenomen. Zoals
we u recent hebben bericht, is sinds 5 juli jl. het gewijzigde Schema van kracht. Zie daartoe
http://www.scve.nl/opsporen+ce/documenten/
Het ministerie van SZW heeft te kennen gegeven een aantal aspecten op enig moment niet langer
onderdeel te laten uitmaken van het wettelijk verplichte Schema. Het betreft hier de eisen gesteld aan
het Vooronderzoek CE dat reeds vanaf het begin in het wettelijk WSCS-OCE is opgenomen, maar niet
onderhevig is aan de wettelijke certificatieplicht (die geldt alleen voor het Opsporen van CE).
Hiernaast gaat het om de Risicoanalyse CE (voorheen PRA) dat al geen onderdeel uitmaakt van het
wettelijk WSCS-OCE, maar waarvoor het Centraal College van Deskundigen OCE (CCvD OCE) het
wenselijk acht om dit wel in een certificatieregeling onder te brengen. Na consultatie met het werkveld
toentertijd zijn hiervoor al in 2014 ook voorstellen aan het ministerie van SZW gedaan.
Omdat het van groot belang is dat er een certificatienorm beschikbaar blijft met daarin eisen voor het
Vooronderzoek CE en de Risicoanalyse CE, is door het CCvD OCE besloten om dit onder te brengen
in voorliggend certificatieschema.
Concreet heeft dit het CCvD OCE doen besluiten om over te gaan tot een splitsing van het huidige
WSCS-OCE in het bestaande wettelijke deel en een nieuw privaat deel – met het Vooronderzoek CE
en de Risicoanalyse CE. TUV Nederland – onze CKI - is bereid gevonden om zich als certificatieinstelling hiervoor te kwalificeren.

Inhoud van het Ontwerp privaat Schema
Het nieuwe private Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse
CE kunt u vinden op http://www.scve.nl/opsporen+ce/privaat+certificatieschema/
U zult ongetwijfeld delen herkennen die al in het wettelijk WSCS-OCE staan (stonden), maar u treft
eveneens nieuwe onderdelen aan.
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Het Vooronderzoek CE is uit het wettelijk Schema overgeheveld naar het private Schema.
Het CCvD OCE heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de huidige eisen ter zake te
actualiseren. Deze zijn in een eerdere vorm al in een eerder Wijzigingsvoorstel van het wettelijk
WSCS-OCE aan het ministerie van SZW aangeboden.
Hiernaast is een nieuw hoofdstuk met daarin eisen ten aanzien van de risicoanalyse CE (voorheen:
PRA) opgesteld. Tevens zijn algemene bedrijfseisen opgenomen, die deels overigens overeenkomen
met de eisen in het WSCS-OCE.
Er kan door een bedrijf een keuze worden gemaakt om zich te laten certificeren voor Vooronderzoek
en Risicoanalyse of voor één van de beide onderwerpen.. Dit zal dan separaat worden vermeld op het
procescertificaat.
Hoofdstuk 6 met daarin de verlening en verlenging van het certificaat en hoofdstuk 7 inzake de eisen
aan de certificatie-instelling, zijn nieuw en opgesteld in samenspraak met TUV Nederland in de rol van
CKI in ons Werkveld.
Bijlage 2 in dit Ontwerp zult u herkennen als Bijlage 3 in het vigerend WSCS-OCE. Het voornemen is
evenwel om de uitgangspunten voor het “Vaststellen van verdacht gebied en afbakening in
Vooronderzoek CE” aan te passen. Deze evaluatie loopt en de planning is om een concept daarvan
later gedurende de consultatieronde aan het werkveld voor te leggen.
Deskundigheidseisen personeel
In hoofdstuk 5 van het voorliggende Ontwerp wordt voorzien in de eisen te stellen aan personeel dat
Vooronderzoeken CE en Risicoanalyses CE uitvoert. Het CCvD-OCE vindt dat dit een belangrijk
onderdeel is in het nieuwe private Schema. Een voorstel voor deskundigheidseisen is nog in de maak
en zal in de loop van de consultatieperiode ter consultatie aan het Werkveld worden aangeboden.
Bijlage 1 ontbreekt derhalve ook. We berichten u hierover zo spoedig mogelijk.

Vervolg
Het staat u als bedrijf geheel vrij om alvast proef te draaien in deze consultatieperiode met de in dit
private Schema genoemde onderdelen (i.c. Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE). TUV Nederland
is hier verder niet bij betrokken.
Op verzoek van het CCvD zal samen met de CKI een validatie van dit Schema worden uitgevoerd
waarin naar toepasbaarheid en toetsbaarheid wordt gekeken.
Hoe ziet het vervolg er verder uit? In deze consultatieperiode verzamelen we uw reacties. Deze gaan
we bundelen, verwerken en voorleggen aan het CCvD-OCE later dit jaar. Het CCvD gaat het Ontwerp
Schema vaststellen waarna deze aan het bestuur van SCVE wordt voorgelegd voor goedkeuring.
Vervolgens geven we het startsein zodra u zich als bedrijf kunt laten certificeren voor dit Schema.
In de tussentijd hebben we contact met het ministerie van SZW en bereiden we een (wettelijke)
ontkoppeling voor inzake de overheveling van het wettelijke Vooronderzoek CE en andere onderdelen
naar het onderhavige private Schema.
Hierover zullen we uiteraard tijdig met uw Werkveld en andere betrokkenen communiceren. Houd ook
vooral onze website www.scve.nl in de gaten!
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Vragen aan u als bedrijf in het Werkveld CE
Het CCvD-OCE weet dat er belangstelling is in het Werkveld voor certificatie volgens het nieuwe
private Schema Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE. Het CCvD is uiteraard benieuwd naar
hoeveel bedrijven concreet van plan zijn om zich te certificeren en voor welk Deelgebied (Opsporing
en / of Risicoanalyse).
Als u voornemens bent om zich te laten certificeren dan roepen wij u op om dat (tezamen met uw
zienswijze) te berichten aan info@scve.nl.
Onze dank bij voorbaat.

Reacties dienen uiterlijk op 31 oktober 2016 te worden ingediend door middel van het reactieformulier
http://www.scve.nl/site/media/5SCVE-BRL%20Commentaartabel-leeg.pdf aan info@scve.nl. Alleen
op deze wijze ingediende reacties worden in behandeling genomen!
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