
Protocol “Toevalstreffers CE uit de WOII” 
 

Wat te doen bij het aantreffen van een conventioneel explosief uit de WOII. 
→ Verdacht object gevonden (werknemers informeren) 
→ Aannemer legt het werk stil. 
→ Aannemer belt met de politie Zeeland en gemeente Vlissingen (AOV 

binnen kantooruren (algemeen nr.), buiten kantooruren via de Meldkamer 
0900-8844)  

→ De politie geeft een melding door aan het EODD 
→ De ruimploeg van de EODD komt vervolgens om het conventioneel 

explosief onschadelijk te maken 
→ Indien een conventioneel explosief onschadelijk moet worden gemaakt 

informeert de politie of de AOV-er de burgemeester  
 

Indien voor de ruiming van een conventioneel explosief een woongebied moet worden 
ontruimd dan zal de burgemeester de nodige (nood)maatregelen treffen. 

 
Indien de grondroerende werkzaamheden door een WSCS-OCE gecertificeerde 
aannemer worden uitgevoerd zal de senior explosievendeskundige van de aannemer bij 
aanwezigheid van een conventioneel explosief de politie en de toezichthouder voor het 
project alarmeren. Indien er daadwerkelijk een conventioneel explosief onschadelijk 
moet worden gemaakt wordt de burgemeester en de ambtenaar Openbare orde en 
Veiligheid geïnformeerd. 

 
De vertaling van dit algemene protocol naar een protocol voor de verschillende 
onderdelen die tijdens de grondroerende werkzaamheden te maken hebben/krijgen 
met CE ziet er als volgt uit. 

 
Protocol voor de aannemer 

- Verdacht object gevonden (werknemers informeren). 
- Werkzaamheden nabij verdacht object staken. 
- Direct contact opnemen met de politie (0900-8844) en de directie op de hoogte 

stellen. 
- Het verdachte object in de gaten houden tot de politie/directie op locatie is (vrij 

houden van toeschouwers, omwonenden en personeel). 
- De werkzaamheden kunnen weer worden hervat op aanwijzingen van de directie. 

 
Protocol voor de gemeente / AOV 

 
- De aannemer meldt dat er een verdacht object is aangetroffen. 
- Aannemer wijzen op protocol voor de aannemer. 
- Direct contact opnemen met de politie (0900-8844) - indien nog niet gebeurd - 
- Naar de locatie. 
- Het verdachte object in de gaten houden tot de politie er is (vrij houden van 

toeschouwers, omwonenden en personeel) 
- De aannemer aanwijzingen geven waar en wanneer hij zijn werkzaamheden kan 

voortzetten. 
 


