Verzonden: 28 april 2020
Onderwerp: NOGEPA-trainingen & COVID 19 – dispensatieregeling verlengd
Aan: NOGEPA leden, aannemers, erkende opleiders en overige betrokkenen
Beste,
De dispensatieregeling van NOGEPA wordt nogmaals uitgebreid met het oog op aanhoudende
beperkingen als gevolg van COVID-19. Er wordt dispensatie gegeven tot 1 september 2020, voor zowel
basis- als herhalingscertificaten.
Dit betekent dat alle NOGEPA-certificaten waarvan de geldigheid verliep op of na 16 maart 2020,
verlengd geldig zullen zijn tot tenminste 1 september. Hetzelfde geldt voor certificaten waarvan eerder
ontvangen dispensatie verliep op of na 16 maart 2020.


Indien u op 29 april of daarna een dispensatie nodig heeft, wordt u vriendelijk verzocht om een
dispensatieaanvraag in te dienen volgens de normale procedure en deze te sturen aan
dispensation@nogepa.nl. NOGEPA kan dan een dispensatiebrief afgeven die geldig is tot
tenminste 1 september 2020. Dispensatieaanvragen voor trainingen die na 1 juni verlopen,
ontvangen weer dispensaties voor de normale termijn van 3 maanden.



Indien u in bezit bent van een NOGEPA dispensatiebrief die is afgegeven op of na 16 maart
2020, is de geldigheid van deze brief automatisch verlengd tot 1 september 2020 (dus er hoeft
geen nieuwe dispensatieaanvraag te worden ingediend).

In meer sectoren wordt 1 september aangehouden als datum vanaf wanneer training weer noodzakelijk
is voor geldige certificering. Houd daarom rekening met een grotere drukte bij trainingscentra rond die
datum. Het is in de periode tot 1 september mogelijk om een aantal NOGEPA-trainingen (deels) te
volgen in aangepaste vorm. Neem hiervoor contact op met een van de trainingscentra.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Metz / Marjolein Oppentocht
NOGEPA
training@nogepa.nl

Sent: 28 April 2020
Subject: NOGEPA-training & COVID 19 – extended dispensations
To: NOGEPA members, contractors, recognized training providers and other stakeholders
Dear all,
The NOGEPA dispensation scheme is extended in light of continued restrictions due to COVID-19.
Dispensation will be given until September 1st 2020 for both basic- and refresher certificates.
This means: All NOGEPA training certificates that expired on or after March 16 2020 will remain valid
until September 1, 2020 as a minimum. This also applies to certificates for which an earlier dispensation
expired on or after March 16.


If you require a dispensation from 29 April onwards, please fill in the dispensation form as
normal procedure and forward to: dispensation@nogepa.nl. NOGEPA can then issue a
dispensation letter until September 1st 2020 as a minimum. For dispensation requests of training
that is due to expire after June 1st, the normal dispensation period of 3 months will be applied.



If you already received a dispensation letter issued by NOGEPA on or after 16 March 2020, the
validity of that dispensation letter is automatically extended until September 1st 2020 (so no
need to fill in a form again).

For multiple industry sectors September 1 is the date from which training becomes necessary again for
valid certification. This can cause peak demand at training providers, resulting in a more difficult
planning. Therefore, please be aware that at this moment it is possible to participate in (parts of)
NOGEPA training courses. Please contact the training provider if you are interested.
Kind regards,
Jeroen Metz / Marjolein Oppentocht
NOGEPA
training@nogepa.nl

