Arnhem, 30 maart 2020
Geachte relatie,
In goed overleg met de opdrachtgevers (SIMN, RWS, VHD, Allianz, Eurocross) willen wij u het volgende onder
de aandacht brengen.
De huidige ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus heeft de regering doen besluiten tot drastische maatregelen
die ons allen raken.Een gevolg hiervan is dat bij de opleidingsinstituten voor de bergingsbranche de
opleidingen en examens veelal zijn gestaakt.
Het bijkomende gevolg is dat u uw medewerkers mogelijk niet tijdig de benodigde opleidings-kwalificaties kan
laten behalen. Alle genoemde opdrachtgevers hebben hier uiteraard begrip voor en stellen daarom de
opleidingseisen tijdelijk als volgt bij:
Medewerkers die worden ingezet voor Bergings-, Pechhulp- of Transportwerkzaamheden krijgen
onder voorwaarden een tijdelijke vrijstelling om aan gestelde opleidingseisen te voldoen.
Deze vrijstelling geldt tot uiterlijk 3 maanden nadat de regering de beperkende maatregelen heeft
ingetrokken en een vrij verkeer van mensen en goederen is afgekondigd. Na deze periode van 3
maanden dienen alle medewerkers te voldoen aan de gestelde opleidingseisen.
Voorwaarden:
1) Deze vrijstelling is alleen van kracht voor medewerkers die aantoonbaar zijn ingeschreven bij een
door de opdrachtgever erkend opleidingsinstituut.
2) Medewerkers die niet in bezit zijn van een REVI certificaat dienen, voordat zij worden ingezet, de
REVI training via e-learning aantoonbaar te hebben gevolgd. Op een later moment kunnen zij dan
binnen de termijn van 3 maanden het formele REVI examen hiervoor afleggen.
Voor alle inhoudelijke vragen over de opleidingen en examens kunt u bij uw opleidingsinstituut terecht.
Bij een eventuele Praktijkinspectie zal in voorkomende gevallen naar de genoemde inschrijving bij een
opleidingsinstituut en/of het bewijs van de gevolgde REVI e-learning training worden gevraagd.
Vanzelfsprekend blijft u er als ondernemer verantwoordelijk voor dat al uw medewerkers op een veilige wijze
hun werk kunnen uitvoeren.
Wij begrijpen dat u door de huidige crisisomstandigheden momenteel ook volop bezig bent met de continuïteit
van uw onderneming en wensen u daarbij veel succes en een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
DEKRA Certification B.V.

R.C. Verhagen
Clustermanager
Mobiliteit, Transport en Logistiek
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