Wijziging voorwaarden verlenging groene legitimatiebewijzen en spijtoptantenregeling
Op 12 maart 2015 trad de zogenoemde spijtoptantenregeling in werking. Deze regeling betreft een
uitwerking van de discretionaire bevoegdheid die de korpschef heeft ten aanzien van het onderbreken
of verlengen van de praktijkopleiding voor beveiligingspersoneel, die normaliter maximaal twaalf
maanden duurt, zoals vermeld in artikel 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus. De huidige omstandigheden in uw branche, mede veroorzaakt door de COVID19
pandemie, nopen naar een aanpassing van de termijn van vier jaar die in 2015 is vastgesteld. Deze
termijn van vier jaar zag toe op hetgeen hieronder beschreven onder Ad 2.
Om deze reden is door de portefeuillehouder Korpscheftaken het volgende bepaald:
Toepassing artikel 5, vierde lid, van de Regeling Particulier Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus:
Om in aanmerking te komen voor uitzondering van de hoofdregel dat de periode van twaalf maanden
niet wordt onderbroken of verlengd, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarbij
onderscheid wordt gemaakt naar:
1. De situatie waarin sprake is van omstandigheden buiten de schuld van de aspirant;
2. De situatie waarin de aspirant op grond van een persoonlijke keuze vrijwillig afziet van de
praktijkopleiding.
Ad 1
De aspirant moet aantonen dat er sprake is van omstandigheden buiten zijn schuld. Niet-limitatief kan
hierbij worden gedacht aan de volgende omstandigheden:
- Ziekte en familieomstandigheden;
- een faillissement van het leerberdrijf;
- het niet nakomen van de praktijkovereenkomst door het leerbedrijf.
In deze situatie kan de praktijkopleiding met maximaal twaalf maanden worden verlengd. Let op: het
betreft hier een maximale termijn. Het leerbedrijf zal altijd moeten aangeven hoe lang de verlenging
noodzakelijk is voor de stagiaire om de praktijkopleiding met goed gevolg af te kunnen sluiten. Vereiste
is dat de stagiaire in het bezit is van het certificaat Beveiliger B.
Ad 2
De stagiaire heeft op vrijwillige gronden afgezien van de praktijkopleiding en heeft aldus zijn opleiding
niet afgerond. Bij nader inzicht wil de betrokkene toch beveiliger worden en doet hierbij een beroep
op de spijtoptantenregeling. Onder de voorwaarden hieronder genoemd, kan de betrokkene alsnog
zijn/haar praktijkopleiding afronden en aldus het diploma Beveiliger B halen. De voorwaarden zijn:
1. De aspirant is in het bezit van het certificaat Beveiliger B;
2. de dag dat de laatst verleende toestemming en het laatst verstrekte groene
beveiligingslegitimatiebewijs haar geldigheid verloor, is minimaal één jaar geleden. Van deze
termijn wordt onder geen beding afgeweken;
3. er is een rechtsgeldige praktijkovereenkomst geregistreerd door de Stichting
Vakbekwaamheid voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

