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Betreft: Werken met Explosieve stoffen, Registratieplicht Schiet- en Springmeesters 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Stichting VOMES is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen voor het 

beheer van het register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Het mandaat van VOMES ziet toe op 

het inschrijven van personen in het register. Voor meer informatie over de wijze waarop het 

registratiestelsel binnen onze organisatie is ingericht verwijzen wij kortheidshalve naar www.vomes.nl.  

 

In de praktijk blijkt dat niet alle betrokkenen bij op de hoogte zijn van de registratieplicht bij het werken 

met explosieven. Toezichthouders hebben aangegeven hierop meer te zullen toezien op het voldoen 

aan de betreffende eisen. Daarom brengen wij met deze brief de eisen rond registratie onder uw 

aandacht. 

 

Op grond van artikel 4.8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen personen die arbeid verrichten 

met ontplofbare stoffen te zijn geregistreerd in het register. Specifieke registratie-eisen gelden volgens 

de Arboregeling, artikel 4.16, 1e lid, voor Schietmeesters, Springmeesters en voor personen die 

ontplofbare oorlogsresten opsporen. Om voor een registratie in aanmerking te komen moeten zij 

onder andere examenresultaten overleggen. 

 

Specifiek willen we nu stilstaan bij de Schiet- en Springmeesters. Schietmeesters zijn actief met 

explosieven in ten behoeve van geologische verkenning en opsporing of winning van delfstoffen. 

Springmeesters zijn betrokken bij sloop van bouwwerken en objecten met explosieven, zowel boven 

als onder water. Daarnaast zijn er springmeesters die zich richten op industriële reiniging van 

installaties met behulp van explosieven. Voor een volledig overzicht van personen voor wie de 

registratieplicht geldt, zie https://www.vomes.nl/registratie/wie-moet-zich-registreren/voor-wie-geldt-de-

registratieplicht/.  
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Mogelijk komt u beroepshalve in contact met deze beroepsgroepen. Wij willen u vragen om erop toe te 

zien dat deze personen die werken met explosieven beschikken over een geldige registratie bij 

VOMES. Geregistreerden kunnen als bewijs van hun registratie een registratiebesluit en een pasje 

tonen. De actuele geldigheid van een registratie kunt u nagaan via 

https://www.vomes.nl/registratie/register-raadplegen/  

 
Wij danken u bij voorbaat voor het onder de aandacht brengen van de registratieplicht in uw 

organisatie. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief, of wilt u graag in contact komen 

met onze Stichting, neemt u dan gerust contact op via de gegevens in het briefhoofd. 

 

Met vriendelijke groet 

Namens het bestuur van Stichting VOMES, 

 

 
 

mr. Kees van Dongen

 


