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Interpretatiedocument WSCS-OCE
Het CCvD-OCE heeft volgens paragraaf 4.9 van het WSCS-OCE mede tot taak om zorg te dragen voor eenduidige interpretatie van de eisen in het WSCS-OCE. Gelet
daarop kan het CCvD-OCE gevraagd en ongevraagd een interpretatie vaststellen. Hierop is artikel 7 van het Reglement van het CCvD-OCE van toepassing (SCVE-002).
Herziening van dit Interpretatiedocument WSCS-OCE is nodig vanwege toevoeging van een tweetal nieuwe interpretaties die zijn opgenomen als kenmerk SCVE-004-08
en SCVE-004-09 in onderstaande tabel. Voorliggende versie van het interpretatiedocument vervangt de versie met kenmerk SCVE-004, versie 2013, d.d. 20 september
2013.

Kenmerk

Interpretatieverzoek

Interpretatie

SCVE-004-01

Welke overgangsregeling geldt betreffende
OCE vooronderzoeken die zijn uitgevoerd voor
1 juli 2012 op basis van de BRL-OCE?

Door het CCvD-OCE (notitie 2SCVESEC.04463.V) is een overgangsregeling
vastgesteld, waarin o.a. is bepaald dat
rapportages van vooronderzoeken vanaf 1 juli a.s.
dienen te zijn gebaseerd op de eisen in het
WSCS-OCE. Of de gewijzigde methode
vooronderzoek gevolgen heeft voor de resultaten
van een vooronderzoek van voor 1 juli jl.,
gebaseerd op de BRL-OCE, is geen zaak van het
CCvD-OCE. Bovendien vereist dit een
projectgebonden beoordeling door een WSCSOCE gecertificeerd bedrijf, in samenspraak met
de opdrachtgever. Zie toelichting.

Datum
vaststelling
07-06-2012

Status
Akkoord
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SCVE-004-02

In de paragrafen 5.1, 6.1.4, 6.6.1 en in bijlage 2
wordt de term “OCE werkgebied” gebruikt. Er
ontbreekt echter een definitie in hoofdstuk 2.

In het WSCS-OCE is de terminologie rondom
‘gebieden’ verduidelijkt. Er is echter geen definitie
van het begrip OCE werkgebied opgenomen in
hoofdstuk 2. De definitie hiervoor luidt als volgt:
“Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de

07-06-2012

Akkoord

organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden
worden verricht”. Zie de toelichtende figuur in de
bijlage.

SCVE-004-03

In hoofdstuk 1 is bepaald dat paragraaf 6.7
(eisen voor de begeleiding van
onderzoekswerkzaamheden in OCE verdacht
gebied) ook geldt voor deelgebied B.

Paragraaf 6.7 is niet relevant voor deelgebied B,
zoals ook blijkt uit de inleidende zin in paragraaf
6.7 en zal bij certificaathouders voor deelgebied B
daarom niet worden getoetst.

07-06-2012

Akkoord

SCVE-004-04

In bijlage 1 zijn eisen bepaald betreffende de
communicatie met Explosieven Opruimings
Dienst Defensie (EODD). Daarin staat dat
betreffende de situering van de
vernietigingslocatie rekening dient te worden
gehouden met de richtlijnen van de EODD.

Door de EODD is aan het CCvD-OCE toegezegd
dat voornoemde richtlijnen worden verwoord in
een brief aan de Vereniging voor Explosieven
Opsporing (VEO). De brief staat op www.scve.nl

07-06-2012

Akkoord

SCVE-004-05

Aan het CCvD-OCE zijn vragen gesteld over de
uitleg van het WSCS-OCE ter zake het vereiste
van Basiskennis OCE voor personen die actief
zijn in het opsporingsproces. Het gaat concreet
om de vraag in welke situatie een persoon die
betrokken is bij het opsporingsproces dient te
voldoen aan de eisen voor Basiskennis OCE en
op welke wijze het voldoen aan deze eisen

Ja, personen die werkzaam zijn binnen het OCE
werkgebied dienen te voldoen aan de eindtermen
voor Basiskennis OCE. Indien personen echter
het werkgebied onder begeleiding van ten minste
een Assistent OCE-deskundige betreden geldt
deze eis niet.

23-05-2017

Akkoord
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moet worden aangetoond. De vragen zijn het
gevolg van de laatste wijziging van het WSCSOCE d.d. 5 juli 2016. Dit document is te vinden
op www.scve.nl.
In notitie 7SCVE-CCVD.11061.V is nadere
achtergrondinformatie over deze
interpretatievragen te vinden. De notitie staat op
www.scve.nl.

Nota bene: voorheen stond er in plaats van “werkzaam
zijn” de tekst “aanwezig zijn”. Aangenomen wordt
echter dat personen in het OCE-werkgebied daar altijd
om beroepsmatige redenen zijn, hetzij om specifieke
opsporingswerkzaamheden te verrichten, dan wel om
andere beroepsmatige redenen (bijvoorbeeld
andersoortige werkzaamheden die gelijktijdig met de
opsporing moeten en kunnen plaatsvinden en
toezichthoudende activiteiten).

Het betreft concreet de interpretatie van de
eisen in paragraaf 6.2.1, 6.6.1 en de aanhef van
bijlage 2 van het WSCS-OCE.
Er zijn drie interpretatievragen ter zake aan de
orde. In SCVE-004-05 t/m 07 komen deze aan
de orde.

SCVE-004-06

SCVE-004-07

De eerste interpretatievraag betreft:
Moeten personen die het OCE-werkgebied
betreden voldoen aan de eindtermen
Basiskennis OCE?
De tweede interpretatievraag m.b.t. Basiskennis
OCE betreft:
Hoe moet het voldoen aan de eindtermen
Basiskennis OCE worden aangetoond?
De derde interpretatievraag m.b.t. Basiskennis
OCE betreft:

Het aantonen dat een persoon voldoet aan de
eindtermen voor Basiskennis OCE dient plaats te
vinden door middel van examinering conform de
eisen in paragraaf 6.2.1 van het
certificatieschema.
Onder OCE werkgebied wordt verstaan: “Het
gebied binnen het opsporingsgebied waar door de

23-05-2017

Akkoord

23-05-2017

Akkoord
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SCVE-004-08

SCVE-004-09

Wat moet onder het OCE-werkgebied worden
verstaan?
In hoeverre valt het bergen van
vliegtuigwrakken onder het WSCS-OCE?

Hoe om te gaan met het begrip ‘gelijkwaardige
voorziening’ in Bijlage 4 inzake de
materieeleisen van WSCS-OCE?

organisatie daadwerkelijk
opsporingswerkzaamheden worden verricht.”
Door het CCvD-OCE (notitie 8SCVECCVD.11761.V, zie elders op www.scve.nl) is op
advies van het Ministerie van SZW geconcludeerd
dat er in die situatie sprake is van een ruiming van
het vliegtuigwrak. Hierop is de Circulaire
Vliegtuigbergingen (Stc. Nr. 54987, 19 oktober
2016) van toepassing. Derhalve betreft het geen
opsporing van CE zoals bedoeld in het
Arbobesluit en op deze activiteit is het WSCSOCE niet van toepassing. De SOVB is coördinator
bij de ruiming van vliegtuigwrakken.
Indien er sprake is van uitvoering in de zin van
civieltechnische ondersteuning cf. Deel B van
WSCS-OCE, dient conform de eisen van het
certificaat de werkzaamheden uitgevoerd te
worden.
Een nadere uitwerking / achtergrond is
gegeven in de notitie met kenmerk 8SCVECCVD.12571.N zoals weergegeven op
www.scve.nl.

09-10-2018

Akkoord

30-01-2019

Akkoord

Er wordt geen nadere verduidelijking
geformuleerd inzake het criterium ‘daaraan
minimaal gelijkwaardige voorziening’ in
Bijlage 4 van het WSCS-OCE.
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De interpretatie is om, gedurende de
resterende werkingsduur van de thans
geldende versie van het WSCS-OCE, als
uitgangspunt te hanteren dat wordt ingestemd
door de CKI met een “minimaal gelijkwaardige
voorziening” indien dat door de
certificaathouder ordentelijk is
gedocumenteerd en de maatregelen zijn
beoordeeld in de RI&E.
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Toelichting behorende bij interpretatiedocument
SCVE-004-01
Door de Vereniging voor Explosieven Opsporing is over dit onderwerp een handreiking opgesteld. Zie www.explosievenopsporing.nl.
SCVE-004-02
In de onderstaande figuur staat de in het interpretatiedocument opgenomen definitie van OCE werkgebied schematisch weergegeven, inclusief de samenhang met de
andere in het WSCS-OCE onderscheiden ‘gebieden’ en de daarvoor in het WSCS-OCE bepaalde definitie.

Vooronderzoek
(paragraaf 6.5)

Onderzoeksgebied

Verdacht gebied

Opsporing
(paragraaf 6.6)

Opsporingsgebied

OCE Werkgebied

Definitie
Gebied waarbinnen door de organisatie een
vooronderzoek of opsporingsonderzoek wordt
uitgevoerd.
Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen
op basis van vooronderzoek de aanwezigheid
van CE wordt vermoed.
Het gebied binnen het verdachte gebied
waarbinnen de organisatie
opsporingswerkzaamheden
gaat uitvoeren.
Het gebied binnen het opsporingsgebied waar
door de organisatie daadwerkelijk
opsporingswerkzaamheden worden verricht.
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