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 Verlenging en hercertificatie VT-w2 
 

Geldigheid 
De maximale geldigheidsduur van het certificaat is vijf jaar (datum van uitgifte van de certificatie).   
 
Verlenging 
Voorafgaand aan de voltooiing van de eerste geldigheidstermijn, en iedere tien jaar daarna, mag de 
certificatie door de certificatie-instelling voor een nieuwe periode van vijf jaar worden verlengd op 
vertoon van: 
 
a) gedocumenteerd bewijs dat een onderzoek van het gezichtsvermogen dat in de voorafgaande 
twaalf maanden heeft plaatsgevonden, een bevredigend resultaat heeft gehad; 
 
b) verifieerbaar gedocumenteerd bewijs dat de werkzaamheden op voldoende wijze zijn 
voortgezet*, zonder een aanzienlijke onderbreking** in de methode en sector waarvoor verlenging 
van het certificaat wordt gewenst. 
 
*Toelichting:  
Dit betekend dat er minimaal 1x stompe las (BW) en 1x hoeklas (FW) per jaar geïnspecteerd dient 
worden met aantoonbaar bewijs (logboek). 
 
**aanzienlijke onderbreking 
afwezigheid van of verandering in activiteit, die de gecertificeerde persoon verhindert om de taken 
overeenkomstig het niveau in de methode en de sector(en) binnen het gecertificeerde onderwerp en 
toepassingsgebied, voor hetzij een ononderbroken periode van meer dan één jaar, hetzij twee of 
meer perioden met een totale tijd van meer dan twee jaren, uit te voeren. 
 
Hercertificatie 
Voorafgaand aan de voltooiing van elke tweede geldigheidstermijn (iedere tien jaar), mag de 
gecertificeerde persoon door de certificatie-instelling voor een nieuwe periode van vijf jaar of minder 
opnieuw worden gecertificeerd mits de persoon voldoet aan het criterium voor verlenging 
gespecificeerd hier boven en voldoet aan de van toepassing zijnde voorwaarden omschreven in het 
volgende. 
 
De persoon moet met succes een praktijkexamen afleggen dat voortdurende vakbekwaamheid om 
werk uit te voeren binnen de reikwijdte gedefinieerd op het certificaat aantoont. Dit moet het 
onderzoeken van werkstukken omvatten die geschikt zijn voor de reikwijdte van de certificatie die 
opnieuw geldig moet worden verklaard en bovendien, op niveau 2, het opstellen van een geschreven 
instructie geschikt voor gebruik door personeel op niveau 1. Indien de persoon er niet in slaagt een 
waardering van ten minste 70 % te behalen voor elk onderzocht werkstuk, en, voor niveau 2, voor de 
instructie, moet tweemaal opnieuw afleggen van het hele examen voor hercertificatie worden 
toegestaan na ten minste zeven dagen en binnen zes maanden na de eerste poging tot een examen 
voor hercertificatie. 
 
Opmerking: 
Het is de verantwoordelijkheid van de certificaathouder om de procedure vereist voor verlenging of 
hercertificatie in werking te stellen. Het dossier voor verlenging moet binnen zes maanden voor de 
vervaldatum van de certificatie worden ingediend. Als uitzondering en op grond van een beslissing 
van de certificatie-instelling, mogen dossiers ingediend binnen 12 maanden na de vervaldatum in 
overweging worden genomen. Na deze periode wordt geen uitzondering toegestaan en moet het de 
kandidaat worden toegestaan deel te nemen aan een examen voor hercertificatie. 
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Concreet: 
Verlengen (na elke 5 jaar) 
- Van elk jaar een ogentest overleggen 
- logboek (bewijsvoering) van de inspectie van minimaal 1x stompe las en 1x hoeklas per jaar. 
 
Hercertificeren (na elke 10 jaar) 
- Gelijk aan verlengen (bewijsvoering van jaar 5 t/m 10) 
- Examen praktijk afleggen en met positief resultaat afsluiten (meten van 2x werkstuk) 1x BW en 1x 
FW  
- Examen instructiecase afleggen en met positief resultaat afsluiten. 
 

Ik meld mij aan voor : 

□   Examen hercertificering 10 jaar  a € 650,-  per examen excl. BTW 

Datum  examen in overleg 
 
 
□   Opfrisdag hercertificering 10 jaar  a € 250,-  per dag p.p.  excl. BTW 

 
 Op onderstaand datum: 
 

□   9 & 10 juni 2022 - Breda 
□   3 & 4 november 2022 - Breda 
 
 

 
 
Bedrijfsnaam :  ________________________________________________  
 
Contactpersoon :  ________________________________________________  
 
Factuuradres (per e mail) :  ________________________________________________  
 
Inkoopnummer/Kostenplaats:  ________________________________________________  
 
 
Naam cursist :  ________________________________________________  
 
Adres cursist :  ________________________________________________  
 
E-mail cursist :  ________________________________________________  
 
 
 
Datum :  ________________ Handtekening ____________________  
 


