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NEDERLANDSE OLIE EN GAS EXPLORATIE EN PRODUCTIE ASSOCIATIE 

 

Bezuidenhoutseweg 27-29 

2594 AC THE HAGUE 

 

Postbus 11729 

2502 AS THE HAGUE 

 

Beste betrokkenen, 

 

In reactie op de verlengde Corona-lockdown die in Nederland van kracht is sinds 15 december 2020, willen 

we alle betrokkenen bij training voor de offshore als volgt informeren:  

 

Ten eerste: 

Het trainen van medewerkers uit de gasproductie/ olievoorziening zien wij niet automatisch als onmisbare 

ondersteunende functie. Het kan wel voorkomen dat een persoon getraind móet worden om het (vitale) 

proces bij een operator te laten doorgaan. In dat geval kan de operator dit verklaren, waarna de persoon 

binnen de regels van de lockdown getraind kan worden.  

Operators hebben aangegeven zo min mogelijk gebruik te maken van NOGEPA-training tijdens de 

lockdown. 

 

Ten tweede: 

De standaard dispensatie regeling van NOGEPA was tijdelijk al uitgebreid voor de periode van 15 

december 2020 tot 15 februari 2021. Deze termijn wordt verlengd, namelijk tot 15 maart 

De uitbreiding tot 15 maart 2021 is als volgt: 

• Alle NOGEPA certificaten en actuele NOGEPA-training-dispensaties die verlopen (zijn) in de 
periode van 15 december 2020 tot 15 maart 2021, kunnen automatisch beschouwd worden als 
‘geldig tot 15 maart 2021’. Hiervoor zijn geen aanvullende administratieve handelingen meer nodig. 

• Vanaf 15 maart 2021 zijn er geen uitzonderlijke dispensaties meer in omloop en gelden enkel nog 
de normale dispensaties die aangevraagd zijn via de opleider of via NOGEPA 

 

Dus mensen van wie een dispensatietermijn verloopt-, of van wie een basis- of herhalingscertificaat 

verloopt tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021, hebben automatisch en zonder verdere administratie, 

dispensatie tot 15 maart 2021. Zo kan na de lockdown alsnog een herhalingstraining worden gevolgd. De 

verlopen kwalificatie wordt ververst; de geldigheid van het nieuwe certificaat gaat in op de verloop-datum 

van het vorige certificaat (zie ook toelichting onderaan deze brief) 

 

Deze regeling gaat er vanuit dat de lockdown voor 15 maart wordt versoepeld, waardoor het volgen van 

NOGEPA-trainingen voor de 15e weer mogelijk wordt. Mocht de lockdown verlengd worden, dan zal deze 

regeling ook weer herzien worden. 

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

NOGEPA 

 

 

 
Toelichting op de dispensatie regels geldend tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021: 

Alle NOGEPA training-certificaten en alle dispensaties die verlopen tussen 15 december 2020 en 15 maart 

2021 mogen beschouwd worden als “geldig tot 15 maart 2021”, zonder verdere administratieve handeling. 

Wie aanspraak wil maken op reguliere dispensatieregels doet dit door een dispensatie-aanvraag te doen op 

de normale manier (zie voorbeeld 2a hieronder). 

 

Bijvoorbeeld: 
1. Een basis-certificaat dat verloopt op 30 dec 2020. Is automatisch geldig tot 15 maart 2021. Tot 15 

maart kan herhalingstraining worden gevolgd, zonder aanvullende administratie.  
2. Een herhalingscertificaat dat verloopt op 10 januari 2021 is automatisch geldig tot 15 maart 2021. 

Tot 15 maart kan zonder dispensatie-aanvraag de herhalingstraining worden gevolgd; geen 
aanvullende administratie.  
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Datum 18 januari 2021 

Referentie 2101-0027 

Project 04.045 WG Training 

 

a. In de normale dispensatie-regeling kan deze persoon dispensatie ontvangen tot 10 april 
2021 (3 maanden na de verloop-datum van het certificaat). Als dat gewenst is moet op de 
reguliere manier dispensatie worden aangevraagd, dus via een opleider of via 
dispensation@nogepa.nl.  

3. Een dispensatie die verloopt op 20 januari 2021 is automatisch geldig tot 15 maart 2021. Deze 
situatie ontstaat als een normale dispensatie is aangevraagd voor een herhalingscertificaat dat 
verliep op bijvoorbeeld 20 oktober 2020. Dispensatie daarvoor geldt 3 maanden, dus tot 20 januari 
2021. Omdat trainen voor 20 januari niet meer mogelijk is (tenzij trainen noodzakelijk is voor 
instandhouding van vitale processen),wordt de bestaande dispensatie verlengd tot 15 maart 2021. 

 

In alle gevallen wordt de geldigheid van het nieuwe certificaat bepaald op basis van de verloop-datum van 

het vorige certificaat, niet o.b.v. de trainingsdatum. Dus bij een kwalificatie met een geldigheid van 2 jaar 

zou voor bovenstaande voorbeelden gelden: 

Voorbeeld Verloopdatum huidig 

certificaat 

Traint op Verloopdatum nieuw 

certificaat 

1 30 dec 2020 10 feb 2021 30 dec 2022 

2 10 jan 2021 10 feb 2021 10 jan 2023 

2a 10 jan 2021 5 april 2021 10 jan 2023 

3 20 okt 2020 10 feb 2021 20 okt 2022 
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