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Deelnemersovereenkomst
De Stichting voor Examinering van Deskundigen Opsporen Conventionele Explosieven te Meteren,
hierna te noemen Stichting Examinering OCE, ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter heer mr.
C.E.M. van Dongen, enerzijds
en,
Naam organisatie

:

...................................................................................................

Postadres organisatie

:

....................................................................................................

Postcode / plaats

:

....................................................................................................

Telefoonnummer

:

....................................................................................................

Telefaxnummer

:

....................................................................................................

E-mailadres

:

....................................................................................................

hierna te noemen de deelnemer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ….................................
anderzijds,
overwegende dat:

-

-

-

-

-

deelnemer werkzaamheden verricht op het gebied van de opsporing van Conventionele
Explosieven in Nederland en daarvoor is gecertificeerd conform het Werkveldspecifieke
Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven, hierna te noemen WSCS-OCE, dan
wel hiervoor in procedure is;
in het WSCS-OCE personele deskundigheidseisen zijn opgenomen, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in respectievelijk Basiskennis OCE en de deskundigheidsniveaus Assistent OCEdeskundige, OCE-deskundige en Senior OCE-deskundige, hierna te noemen Deskundigen;
in (een bijlage behorende bij) het WSCS-OCE eindtermen zijn opgenomen per
deskundigheidsniveau en tevens is omschreven welke handelingen / werkzaamheden door
welk(e) deskundigheidsniveau(s) dienen te worden uitgevoerd;
deelnemer op grond van het WSCS-OCE dient te waarborgen dat Deskundigen worden
geëxamineerd overeenkomstig hetgeen in het WSCS-OCE hierover is bepaald en dat de
daarvoor ingerichte examenstructuur dient te worden erkend door een hiertoe door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificatie-instelling;
Deskundigen eenmaal per drie jaar door middel van een examen, afgenomen door een
voornoemde erkende examenstructuur, wordt getoetst aan de desbetreffende eindtermen;
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-

-

in 2005 door de branche, verenigd in de Vereniging voor Explosieven Opsporing, is vastgesteld
dat het voor de uniformering van de kwaliteit en veiligheid van het opsporen van conventionele
explosieven en met het oog op de toekomstbestendige ontwikkeling van de beroepsgroep van
Deskundigen, van belang is dat wordt voorzien in een centrale en onafhankelijke
examenstructuur en dat met het oog daarop de Stichting Examinering OCE is opgericht;
de deelnemer het voornoemde belang van een centrale en onafhankelijke examenstructuur,
alsook de wijze waarop dat binnen de Stichting Examinering OCE is ingevuld, onderschrijft,

Komen het navolgende overeen,
Artikel 1
Definities
Deelnemer
organisatie die is gecertificeerd volgens het WSCS-OCE, dan wel hiervoor in
procedure is, die een overeenkomst heeft met de Stichting Examinering OCE
voor het afnemen van examens zoals bedoeld in deze overeenkomst.
WSCS-OCE
Werkveld Specifiek Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven
(WSCS-OCE).
Deskundigen
personen die werkzaamheden zoals bedoeld in het WSCS-OCE verrichten of
gaan verrichten, waarvoor een certificaat Assistent OCE-deskundige, OCEdeskundige en / of Senior OCE-deskundige vereist is. Het niveau Basiskennis
OCE valt buiten de deskundigen maar wordt wel meegenomen in de
normering conform het WSCS-OCE.
Artikel 2
Verplichting Stichting Examinering OCE
De Stichting Examinering OCE draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van een
examenstructuur zoals bedoeld in het WSCS-OCE en overeenkomstig hetgeen nader is uitgewerkt in
de Statuten van de Stichting Examinering OCE d.d. 23 januari 2013 (hierna Statuten). Door
ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen bekend te zijn met de Statuten. De Statuten
maken daarmee onderdeel uit van deze overeenkomst.
Het bestuur is volgens artikel 2a van de Statuten bevoegd om personen, anders dan
examenkandidaten aangemeld door de deelnemers, toe te laten tot het examen. Deze bevoegdheid is
nader uitgewerkt in een regeling die is goedgekeurd door de deelnemersraad.
Artikel 3
Verplichting deelnemer
De deelnemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen eigen examenstructuur voor
Deskundigen (mede) oprichten en / of in stand houden. Deskundigen zoals bedoeld in artikel 1 van
deze overeenkomst, die een arbeidsovereenkomst hebben met de deelnemer of door de deelnemer
worden ingehuurd, worden geëxamineerd via de Stichting Examinering OCE en, indien de persoon
geen geldig certificaat (meer) heeft, daartoe door of via de deelnemer aangemeld bij de Stichting
Examinering OCE. Een uitzondering hierop vormen Deskundigen die ten tijde van indiensttreding bij
c.q. de inhuur door de deelnemer reeds beschikken over een volgens het WSCS-OCE geldig
certificaat, zulks alleen betreffende het deskundigheidsniveau waarvoor het certificaat is afgegeven en
slechts gedurende de (resterende) looptijd van dat certificaat.
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De deelnemer en de door de deelnemer aangemelde examenkandidaten zijn verplicht de door de
Stichting Examinering OCE verstrekte informatie en documenten uitsluitend te gebruiken voor
examendoeleinden of, indien en voor zover door de Stichting Examinering OCE expliciet aangegeven,
voor andere doeleinden waarvoor de desbetreffende informatie c.q. documenten zijn bestemd.
Indien de CE gegevenskaarten, met daarop informatie over CE die onderdeel kunnen uitmaken van
het examen CE herkenning en CE identificatie, door de Stichting ter beschikking worden gesteld
middels een webapplicatie, wordt voor de toegang en het gebruik daarvan door deelnemers en
examenkandidaten een aparte regeling opgesteld en ter goedkeuring aan de deelnemers voorgelegd.
Artikel 4.1 Jaarlijkse deelnemersbijdrage
Door het bestuur wordt uiterlijk in december van ieder jaar de deelnemersbijdrage voor het daarop
volgende kalenderjaar bepaald. De deelnemersbijdrage wordt gebaseerd op een begroting van de
instandhoudingskosten van de Stichting Examinering OCE, welke onder andere bestaan uit de kosten
voor de secretariaatsvoering, honorering van bestuur en Examencommissie, toezichtkosten en de
opbouw van een geringe financiële reserve. De deelnemersbijdrage wordt bepaald door de begroting
te delen door het aantal deelnemers. De deelnemersbijdrage wordt aan het begin van ieder
kalenderjaar aan de deelnemer in rekening gebracht en binnen 30 dagen voldaan.
Artikel 4.2 Examentarieven
Door het bestuur worden uiterlijk in december van ieder jaar de examentarieven per
deskundigheidsniveau voor het daarop volgende kalenderjaar bepaald. De examentarieven omvatten
de kosten samenhangende met het organiseren, afnemen en corrigeren van (praktijk)examens,
alsmede het ontwikkelen en in stand houden van exameneisen en examens. Examentarieven worden
zoveel mogelijk maandelijks aan de deelnemer in rekening gebracht en binnen 30 dagen voldaan.
Artikel 5
Inschrijvingsvoorwaarden en tarieven
Ten minste jaarlijks en uiterlijk in december van het kalenderjaar worden door het bestuur de
inschrijvingsvoorwaarden vastgesteld, waarin tevens de deelnemersbijdrage en examentarieven
worden opgenomen. De deelnemersbijdrage en de examentarieven zijn gebaseerd op de door het
bestuur vastgestelde begroting. Bij aanvang van deze overeenkomst zijn deze opgenomen in versie
2015-01 van document EXA-OCE.013. Dit document is verstrekt aan de deelnemers en staat op de
website en maakt daarmee onderdeel uit van deze overeenkomst.
Artikel 6
Geldigheidsduur certificaten
Door de Stichting Examinering OCE afgegeven certificaten hebben een geldigheidsduur van 3 jaar.
Artikel 7
Reglement van de deelnemersraad
In overeenstemming met de Statuten wordt door de deelnemersraad een Reglement van de
Deelnemersraad vastgesteld. Bij aanvang van deze overeenkomst betreft dit document versie 201501 van EXA-OCE.003, zoals vastgesteld door de deelnemersraad. Door ondertekening van deze
overeenkomst verklaren partijen bekend te zijn met dit reglement.
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Artikel 8
Looptijd van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, gerekend vanaf de datum van
ondertekening van deze overeenkomst. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is alleen mogelijk
indien de deelnemersbijdrage of examentarieven zoals bedoeld in respectievelijk artikel 4.1 en 4.2 op
enig moment meer stijgen dan de prijsindex (CBS totaal prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie).
Vorenbedoelde tussentijdse opzegging geschiedt schriftelijk per aangetekend schrijven, uiterlijk 14
dagen nadat de nieuwe tarieven door het bestuur aan de deelnemers zijn medegedeeld.
Tussentijdse opzegging, om welke reden dan ook, laat onverlet de nakoming van financiële
verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. Op de opzegging van deze overeenkomst door
het bestuur is artikel 2b van de Statuten van toepassing.
Artikel 9
Aansprakelijkheid
De Stichting is jegens deelnemers en jegens de door haar aangemelde examenkandidaten niet
aansprakelijk voor enige schade in verband met de examenactiviteiten en de door de Stichting
afgegeven certificaten. Deelnemer stemt hiermee door ondertekening van deze overeenkomst
nadrukkelijk in. De deelnemer vrijwaart de Stichting van door de aangemelde examenkandidaten en
andere derden geleden c.q. te lijden schade in verband met de examenactiviteiten en de door de
Stichting afgegeven certificaten.
Artikel 10 Vervallen oude overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 augustus 2018 en derhalve vervangt deze overeenkomst de
voorliggende. Indien er ten tijde van het ondertekenen van deze overeenkomst reeds een
deelnemersovereenkomst bestond tussen de Stichting en de deelnemer, dan komt deze door
ondertekening van deze (nieuwe) overeenkomst te vervallen. Aan een dergelijke overeenkomst
kunnen derhalve geen rechten meer worden ontleend.
Artikel 11 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
voor de Stichting:

voor de deelnemer:

datum: ……………..…………………….

datum: ……………………..………………………….

naam: mr. C.E.M. van Dongen

naam:…………………………..................................

handtekening:

handtekening:

................................................................................ ................................................................................
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