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Beste betrokkenen, 
 
Vanaf 1 mei 2021 gelden weer de reguliere dispensatieregels voor verlopen 
NOGEPA-certificaten. 
We maken na 1 mei echter nog 1 corona-gerelateerde uitzondering, namelijk: 

• Medewerkers met een basis-certificaat; 

• die vanwege reisrestricties niet vóór het verlopen van hun basis-certificaat in 
Nederland kunnen zijn voor een NOGEPA-herhalingstraining; 

• kunnen dispensatie krijgen voor het volgen van de herhalingstraining, tot 
maximaal 3 maanden na verloopdatum van het basis-certificaat 

 
Met deze tijdelijke uitzondering willen we tegemoet komen aan medewerkers die niet 
in Nederland gestationeerd zijn. We begrijpen dat 3 maanden niet in alle gevallen een 
oplossing biedt. Toch is die termijn de grens. Medewerkers wiens basiscertificaat 4 
maanden geleden verliep zullen dus echt de basistraining moeten volgen, in plaats 
van de herhalingstraining. 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
NOGEPA 
 
 
 
Samenvatting huidige stand van zaken: 
 

• Het volgen van NOGEPA-trainingen is sinds 2 maart weer vrijelijk toegestaan 
(met in achtneming van de corona-regels); 

• Op basis van onze uitgebreide dispensatieregeling (uitgebreid vanwege de 
Nederlandse corona-restricties sinds 15/12/2020) kan t/m 30 april 2021 
herhalingstraining worden gevolgd op basis van verlopen certificaten (zoals 
gecommuniceerd in eerdere brieven); 

• Vanaf 1 mei 2021 gelden weer de normale dispensatieregels: personen met 
een NOGEPA-herhalingscertificaat komen in aanmerking voor dispensatie tot 
maximaal 3 maanden na verloopdatum van het certificaat. Opleiders kennen 
deze dispensaties zelfstandig toe; 

• Bovenop de reguliere dispensatieregels die vanaf 1 mei weer gelden, komt nog 
1 corona-uitzondering: 
o Medewerkers met een basiscertificaat die wegens reisrestricties niet tijdig 

in NL kunnen zijn voor de herhalingstraining kunnen tot maximaal 3 
maanden na verloop-datum van hun basiscertificaat dispensatie 
ontvangen voor het volgen van een herhalingstraining 

o Opleiders kennen ook deze dispensatie zelfstandig toe; 
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o Deze uitzondering geldt totdat we deze middels een nieuw bericht laten 
eindigen. Het moment waarop reisrestricties geen grote belemmering 
meer vormen zal een belangrijke rol spelen bij het beëindigen van deze 
uitzondering. 

 
 

 


