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Leeftijdsdispensatie voor het KIAD examen
Leeftijdsdispensatie voor het KIAD examen:
• Situatie a) Monteurs die in het bezit zijn van een KIAD certificaat:
o Monteurs die in het bezit zijn van een KIAD certificaat, worden in het jaar waarin ze de 62
jarige leeftijd bereiken vrijgesteld van de KIAD toets. Het certificaat wordt verlengd tot het
AOW pensioen.
•

Situatie b) kandidaten zonder KIAD certificaat:
o Als een drinkwaterbedrijf start met de invoering van KIAD en zij of haar aannemers een
kandidaat aandragen voor de eerste KIAD certificering, dan kan de kandidaat
leeftijdsdispensatie krijgen als de kandidaat 62 jaar is en de werkgever een verklaring
afgeeft waarin voldoende vakbekwaamheid en tevens minimaal 5 jaar ervaring in het
vakgebied wordt aangetoond.

•

Bij de aanvraag voor elke vorm leeftijdsdispensatie vindt een check plaats op geldigheid van de
certificaten hygiënisch werken, VCA, Veilig werken langs de weg, Werken met AC Leidingen.

Procedure indienen leeftijdsdispensatie
De aanvrager stuurt een email naar Stichting Wateropleidingen (kiad@wateropleidingen.nl)
• Onder vermelding van:
o Bedrijfsnaam
o Naam, geboortedatum en functie van de functionaris(sen) waarvoor dispensatie wordt
aangevraagd
o Het feit dat men leeftijdsdispensatie aanvraagt voor de vereiste opleidingseis voor de KIAD
VPA of AVP
Bijgevoegd wordt:
• Een recente verklaring m.b.t. de werkervaring en vakbekwaamheid conform het format:
“Voorbeeld werkgeversverklaring leeftijdsdispensatie” (bijlage).
• Als de aanvrager dispensatie aanvraagt voor een ander persoon, dient er een bewijs van akkoord
meegestuurd te worden voor het aanleveren van persoonsgegevens. De gegevens worden enkel
voor de aanvraag gebruikt.
• Als de aanvrager dispensatie vraagt voor zichzelf, wordt hiermee direct toestemming gegeven de
persoonsgegevens te gebruiken, enkel ten behoeve van de aanvraag en is een akkoord niet nodig.
De gegevens worden enkel voor de aanvraag gebruikt.
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Procedure behandeling van aanvragen leeftijdsdispensatie
1. Stichting Wateropleidingen toetst of de kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden en een
door een drinkwaterbedrijf opgestelde en ondertekende verklaring m.b.t. de werkervaring en
vakbekwaamheid heeft aangeleverd.
2. Wanneer de kandidaat voldoet, ontvangt deze, na voldoen van de administratiekosten een KIAD
certificaat.
Terugkoppeling aan de aanvrager
1. Wanneer alle antwoordformulieren retour zijn én er overeenstemming is over de uitkomst (Ja/Nee
eindoordeel) bericht de secretaris van de Stichting KIAD de aanvrager schriftelijk over het besluit
van het CvD over de aanvraag voor persoonlijke dispensatie. De aanvrager ontvangt het Ja/Nee
eindoordeel van het CvD. Bij een “nee eindoordeel” ontvangt de aanvrager een motivatie van de
afwijzing.
2. De aanvrager ontvangt een document waarmee de kandidaat bij Stichting Wateropleidingen kan
aantonen dat hij/zij persoonlijke dispensatie heeft ontvangen. Hiermee krijgt men toegang tot het
KIAD examen.
3. Het streven is om de aanvrager binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag - behoudens
verlenging van deze termijn in geval van afwijkende meningen – te berichten over het besluit van
het CvD.
4. Na afronding van de procedure vernietigen de CvD leden het dossier en alle documenten die
daarbij horen.
5. Stichting KIAD bewaart het document waar van bewijs van persoonlijke dispensatie maximaal 4
jaar. Alle door de aanvrager aangeleverde documenten worden vernietigd.
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Bijlage “Voorbeeld Werkgevers / opdrachtgeversverklaring KIAD leeftijdsdispensatie”

<Bedrijfsnaam aannemer en/of drinkwaterbedrijf>
Verklaart dat:
de heer/mevrouw <naam>, <geboortedatum>,
werkzaam bij <bedrijfsnaam opdrachtnemer>,
in de afgelopen periode van 5 jaar; <maand/jaartal> tot <maand/jaartal> werkzaamheden heeft verricht in
de functie Monteur Water <VPA> / Eerste Monteur Water <AVP>
waarin werkzaamheden zijn verricht zoals deze zijn genoemd bij het KIAD certificeringsniveau, en dat deze
werkzaamheden naar volle tevredenheid zijn uitgeoefend.
Voorbeelden van projecten waarin deze kandidaat in deze functie heeft gewerkt:
projectnaam
Periode uitvoering
drinkwaterbedrijf

Bedrijfsnaam werkgever

<bedrijf / drinkwaterbedrijf>

<Naam ondertekenaar>
<Functie>

<Naam ondertekenaar>
<Functie>

Eisen aan werkgeversverklaring:
Deze verklaring mag maximaal 1 jaar oud zijn, bij het aanvragen van de dispensatie.
Deze verklaring dient te worden uitgegeven op briefpapier van een aannemer of drinkwaterbedrijf.
Voor een werknemer van een aannemer geldt dat deze verklaring mede ondertekend moet worden door
een drinkwaterbedrijf.
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