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Spijtoptantenregeling RPBR

Geachte collega,
Context
Op 8 september 2014 is artikel 5 lid 4 van de Rpbr gewijzigd. Die wijziging beoogt het
mogelijk te maken dat adspirantbeveiligers die hun opleiding hebben afgebroken,
bijvoorbeeld omdat zij een andere carrière ambieerden maar daar na verloop van tijd
op terug zijn gekomen, een tweede kans te bieden hun opleiding tot beveiliger alsnog
af te ronden. De wijziging heeft een terugwerkende kracht tot 1 augustus 2014 en kan
dus van invloed zijn op reeds lopende aanvragen.
Inmiddels worden wij geconfronteerd met enkele opleidingsinstanties die in het
gewijzigde artikel 5 een mogelijkheid zien om bijvoorbeeld de reguliere praktijkstage
van maximaal twaalf maanden met nog een termijn van twaalf maanden te verlengen.
Dat is echter niet de bedoeling!
De ruimte om een praktijkstage te onderbreken of te verlengen bestond in de oude
tekst van artikel 5 niet, maar op grond van heel bijzondere persoonlijke
omstandigheden kon de Korpschef een onderbreking of verlenging toestaan. Dat stond
niet expliciet in de regelgeving en is nu wel daarin opgenomen.
-

-

De oorspronkelijke tekst artikel 5 lid 4 luidde:
De in het tweede lid genoemde periode van maximaal 12 maanden wordt op geen
enkele wijze onderbroken, verlengd of geschorst.
Nieuwe tekst luidt:
De in het tweede lid genoemde periode van maximaal 12 maanden wordt niet
onderbroken of verlengd. In afwijking hiervan kan de korpschef de periode van 12
maanden
a. onderbreken;
b. eenmalig met maximaal 12 maanden verlengen voor aspiranten die beschikken
over het certificaat Beveiliger B.
Aan de onderbreking of verlenging kunnen voorwaarden worden verbonden.
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Gelet op de beleidsvrije ruimte die aan de korpschef wordt gegeven en omwille van
een borging van een eenduidige uitvoering, is door mij, de portefeuillehouder
korpscheftaken, na afstemming met de Nederlandse Veiligheidsbranche, het volgende
bepaald.
Werkinstructie toepassing nieuwe artikel 5 lid 4
Om in aanmerking te komen voor een afwijking van de regel dat de periode van 12
maanden niet wordt onderbroken of verlengd, hanteer ik de volgende uitgangspunten,
waarbij ik onderscheid maak naar:
1. de situatie waarin sprake is van omstandigheden buiten de schuld van de
adspirant en
2. de situatie waarbij adspiranten op grond van een persoonlijke keuze vrijwillig
afzien van hun praktijkopleiding.
Ad 1:
De adspirant moet aantonen dat er sprake is van omstandigheden buiten zijn schuld.
Niet limitatief hou ik rekening met de volgende omstandigheden:
- ziekte en familieomstandigheden
- een faillissement van het leerbedrijf
- het niet nakomen van de praktijkovereenkomst door het leerbedrijf.
Ad 2:
De adspirant heeft op vrijwillige gronden afgezien van de praktijkopleiding en heeft
daarmee zijn opleiding niet afgerond. De adspirant wil bij later inzicht toch in de
beveiligingsbranche gaan werken en doet daarbij een beroep op wat hier wordt
genoemd de spijtoptantenregeling.
De spijtoptantenregeling beoogt om beveiligers die wel hun theorie hebben gehaald,
maar om welke reden dan ook, op basis van hun eigen keuze, hun praktijkstage NIET
hebben afgerond en dus geen diploma hebben behaald, de mogelijkheid te bieden om
onder voorwaarden alsnog hun diploma te behalen.
Ter uitvoering van artikel 5, vierde lid, b (het voor de tweede maal afgeven van
adspirantenlegitimatiebewijs voor Beveiliger voor de duur van maximaal 12 maanden)
geldt dat de regeling is bedoeld voor adspiranten die de MBO-opleiding Beveiliger
volgen en die beschikken over het SVPB/ECABO-certificaat Beveiliging B, mits zij
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de termijn tussen de afgiftedatum van het eerste adspirantenlegitimatiebewijs
en de afgifte ingangsdatum van het nieuw af te geven
adspirantenlegitimatiebewijs, is gesteld op 4 jaar EN
2. er is een rechtsgeldige praktijkleerovereenkomst (POK) geregistreerd door
ECABO/SVPB voor de periode waarvoor het adspirantenlegitimatiebewijs wordt
aangevraagd.
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NB:
De geboden mogelijkheid geldt uitsluitend voor de opleiding Beveiliger en niet voor
andere opleidingen waarbij sprake is van een tijdelijk legitimatiebewijs (Particulier
onderzoeker, Event Security Officer en Basisopleiding Centralist Alarmcentrale). Bij
deze opleidingen zijn alle deelnemers geselecteerd door het leerbedrijf waardoor uitval
veel minder voorkomt. Daarbij is voor de opleiding particulier onderzoeker een
praktijkperiode mogelijk maar niet verplicht om het diploma te kunnen behalen.
Voortraject
(1) De aspirant dient zich in te schrijven bij een CREBO-ingeschreven
onderwijsinstelling.
(2) Deze onderwijsinstelling maakt een praktijkleerovereenkomst (POK) voor Beveiliger
op die door de aspirant en het erkende leerbedrijf voor Beveiliger wordt ondertekend.
(3) De onderwijsinstelling registreert de POK in V:base.
(4) Het leerbedrijf moet vervolgens in V:base de ECABO/SVPB-verklaring downloaden.
(5) Het leerbedrijf volgt verder de reguliere, door politie voorgeschreven, procedure ter
verkrijging van het (groene) adspirantenlegitimatiebewijs.
Ik verzoek u om vorenstaande naar uw medewerkers toe te communiceren en
aanvragen conform deze instructie te behandelen.

Namens de Korpschef van politie,
De portefeuillehouder Korpscheftaken,

Drs. J. van Hoorn MPA

