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Beste relatie,

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden wij u nog informeren over de

dispensatieregelingen vanuit de certificerende instanties.

Hieronder leest u alles terug;

 

Nieuwe dispensatieregelingen ( laatste update 16/12/2020)

 

OPITO

OPITO geeft in principe géén verlenging aan certificaten.

OPITO hanteert een 2 maanden durende ‘’period of grace’’ om alsnog een

herhalingstraining te volgen. (in deze periode is het certificaat NIET geldig)

In de volgende gevallen overweegt OPITO wel uitstel:

1. De cursist woont in een land, waar een lockdown gaande is en alle

trainingscentra in het land gesloten zijn. Bij deze aanvraag moet er bewijs

aangeleverd worden door de cursist aan OPITO, dat dit daadwerkelijk het

geval is. OF:
2. De cursist moet in quarantaine blijven en hiervan moet schriftelijk bewijs voor

worden aangeleverd.

Alle informatie kan op de volgende link teruggevonden worden: 

Opito dispensatieregeling

GWO

Cursist krijgt 60 dagen extra de tijd om de herhalingscursus te volgen na de

verloopdatum van het certificaat. (in deze periode is het huidige certificaat

https://jb.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VWVkmW7SLmHNW18kRwZ3v6MG5W1KLHGL4kGqS8N2glj0f5kbTpV3Zsc37CgG1mN5K_-QqxqYVKW1J1tWR29_p8HN68jkn9kkgvjW6PpW8Y5x3_cHW21_Y0g3srp89W7qrHtC8lx9PrW4XktwJ3x8gqwW1VmbB548q2b-W6288Bb7N4HGgW3gvM458wwCCJW1R3-Z26f-MkNW345ffB67y1VjMMNzjV2nFLgV4z8Xn2_8p-yW6hS9Yj9bbvl4N8qjhM5qQ2gtW10gtZy2VmWj6W3HNSzK5l0v6xN2t98y8bdqtrW7qCysS5G5J1-W85xBQp8jZWL4N2Yy4G6zPlqBW6kcjDv3xD0nMW7tT5xj1JL3pfN8M13b_GgVRSW23SSlm16VFMPW3xYqq9706dFPW2Jqv5q7mlStfVkr3f11Z9TXJW1cNhqy83d2lMW93ZndX38xp2MW6zz7Cj94gP0gW6Bq94Z3T2F1RW6hHJWy5nsRS_3g4H1


NIET geldig)

Cursist of werkgever hoeft GEEN verlenging aan te vragen.

Deze verlengingsregeling is van kracht tot en met 30/06/2021

SIR

Indien een certificaat verloopt vanaf 15/12/2020, wordt het certificaat

automatisch verlengd naar 01/04/2021. Dit wordt direct in het digitale diploma

register van de SIR aangepast.

SSVV/SOG

Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari

2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze

periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven

werken.

NIBHV

 

 

Het NIBHV heeft geen verlengingsregeling, maar een coulance regeling. Het

trainingsbedrijf mag bepalen of een cursist met een verlopen certificaat nog

mag deelnemen aan een herhalingscursus. Dit zal met de klant afgestemd

worden.

Oranje Kruis

Het Oranje Kruis heeft een coulance regeling van 6 maanden. Wanneer u dus

een geldig Oranje Kruis certificaat heeft, dan heeft u 6 maanden extra de tijd

om het certificaat te verlengen.

NOGEPA

Indien het certificaat in de periode van 15/12/2020 tot 15/02/2021 verloopt,

wordt er dispensatie verleend tot en met 15/02/2021.

Dit houdt in, dat er tot 15 februari een herhalingstraining gedaan kan worden,

met een certificaat dat tussen 15/02/2020 en 15/02/2021 verlopen is.

Dispensatie voor een certificaat dient aangevraagd te worden via het

trainingscentrum.

 



Wij zijn te bereiken op 010- 2042255 of via e-mail op
info@deltasafetytraining.com

 

DELTA Safety Training B.V., Geyssendorfferweg 47, 3088 GJ Rotterdam, The Netherlands

Afmelden Voorkeuren beheren
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