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Standpunt trainen tijdens lockdown (tm 30 april 2021)
Update per 2 maart 2021

Beste betrokkenen,
Sinds 15 december 2020 is in Nederland een Corona-lockdown van kracht. In reactie daarop informeren we
alle betrokkenen bij training voor de offshore als volgt:
Ten eerste:
Vanaf 2 maart 2021 is het organiseren van ‘trainingen ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering
van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld
gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid’, door de Rijksoverheid uitgesloten van het algemene verbod
op openstelling van publieke plaatsen (Regeling Min VWS van 23 februari 2021, wijziging van de Tijdelijke
regeling maatregelen covid-19).
Dit betekent dat de door NOGEPA erkende trainingsinstituten vanaf 2 maart wederom NOGEPA trainingen
mogen verzorgen zonder een beroep te hoeven doen op de status van de olie- en gasindustrie als ‘vitale
sector’. Uiteraard moeten de trainingsinstituten wel de nodige maatregelen nemen om corona besmettingen
te voorkomen, zoals afstand houden en het gebruik van mondkapjes.
Ten tweede:
De standaard dispensatie regeling van NOGEPA was tijdelijk al uitgebreid voor de periode van 15
december 2020 tot 30 april 2021. Deze regeling blijft van kracht zodat personeel in staat kan worden
gesteld om trainingen die verlopen zijn in de lockdown periode voor 2 maart, alsnog in te halen.
Dus: als een basiscertificaat, een herhalingscertificaat of een dispensatie verloopt in de periode tussen 15
december 2020 en 30 april 2021, dan geldt hiervoor automatisch en zonder aanvullende administratie,
dispensatie tot 30 april 2021. Die verlopen certificaten of dispensaties krijgen daarmee een verlengde
geldigheid tot eind april. Zo is er ruimte om na de lockdown nog tijdig een herhalingstraining te volgen. De
geldigheid van het refresher-certificaat dat voor 30 april wordt behaald gaat in op de verloop-datum van het
vorige certificaat (zie ook toelichting onderaan deze brief)

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
NOGEPA
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Toelichting op de dispensatie regels geldend tussen 15 december 2020 en 30 april 2021:
Alle NOGEPA training-certificaten en alle dispensaties die verlopen tussen 15 december 2020 en 30 april
2021 mogen beschouwd worden als “geldig tot 30 april 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 30 april 2021. Tot 30
april kan herhalingstraining worden gevolgd, zonder aanvullende administratie.
2. Een herhalingscertificaat dat verloopt op 8 maart 2021 is automatisch geldig tot 30 april 2021. Tot
30 april kan zonder dispensatie-aanvraag de herhalingstraining worden gevolgd; geen aanvullende
administratie.
a. In de normale dispensatie-regeling kan deze persoon dispensatie ontvangen tot 8 juni
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 26 februari 2021 is automatisch geldig tot 30 april 2021. Deze
situatie ontstaat als een normale dispensatie is aangevraagd voor een herhalingscertificaat dat
verliep op 26 november 2020. Dispensatie daarvoor geldt 3 maanden, dus tot 26 februari 2021,
maar de bestaande dispensatie wordt verlengd tot 30 april 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 Traint op
Verloopdatum nieuw
certificaat
certificaat
1
30 dec 2020
10 maart 2021
30 dec 2022
2
8 maart 2021
12 april 2021
8 maart 2023
2a
8 maart 2021
5 juni 2021
8 maart 2023
3
26 nov 2020
16 april 2021
26 nov 2022
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