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Geachte heer/mevrouw, 
 
U heeft in de afgelopen 5 jaar bij IPC Groene Ruimte te Arnhem het door Groenkeur 
uitgegeven persoonscertificaat Boomveiligheidcontroleur behaald. Dit certificaat en 
de bijbehorende pas zijn vijf jaar geldig. Om gecertificeerd te blijven moet u binnen 
deze geldigheidstermijn een hercertificeringsexamen afleggen. Momenteel staat er 
op de certificaten en de pas ‘geldig tot 3 maanden na de genoemde 
geldigheidsdatum’ Het blijkt dat deze zin tot verwarring leidt. Sommigen interpreteren 
deze termijn alsof er na de geldigheidsdatum nog 3 maanden extra zijn om te her 
certificeren. Dit is echter niet het geval! 
 
Om duidelijk te zijn en alle Groenkeurdeelnemers (bedrijven én personen) op een 
gelijke wijze te behandelen wordt met ingang van 1 januari 2016 uitsluitend de 
“geldig tot” datum (5 jaar na de uitgiftedatum) op de certificaten en passen genoemd, 
zonder de zinsnede “tot 3 maanden na”. Iedere BVC-er dient binnen de gestelde 
termijn van vijf jaar een hercertificeringsexamen te maken. Indien dat niet het geval is 
en/of men slaagt niet voor dit hercertificeringsexamen verloopt de pas en dient 
opnieuw een volledig examen gedaan te worden.  
 
Voor alle huidige certificaat- en pashouders met een certificaat en pas uitgegeven 
voor 1 januari 2016 waarop de ‘3 maanden’ termijn nog gemeld staat, geldt de 
volgende uitzondering: Het hercertificeringsexamen moet gedaan zijn binnen vijf jaar 
na de uitgiftedatum (de genoemde datum op het certificaat), indien men hiervoor niet 
slaagt, is er een extra mogelijkheid om binnen de genoemde 3 maanden na de 
geldigheidsdatum nogmaals een hercertificeringsexamen te doen. Mocht u dus de 
eerste keer niet slagen voor uw hercertificeringsexamen dan kunt u dit binnen de 
genoemde 3 maanden na geldigheidsdatum nog herkansen.  
 
Het is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid de geldigheid van uw 
certificaat in de gaten te houden. Met IPC is afgesproken dat u ruimschoots op tijd en 
schriftelijk wordt geïnformeerd over het verlopen van uw certificaat en pas. U heeft 
dan voldoende tijd hercertificeringsexamen te doen. Uiteraard gaat het nieuwe 
certificaat in, aansluitend op de geldigheidsdatum van uw eerder behaalde certificaat 
en bijbehorende pas (vergelijkbaar met de APK-keuring van uw auto).  
 
Voorbeeld: U heeft het certificaat behaald op 1 februari 2016, geldig tot 1 februari 
2021. U slaagt voor uw her certificering op 10-12-2020. Dan heeft dit certificaat een 
geldigheid van 1 februari 2021 tot 1 februari 2026. 
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Na uw (her)certificering ontvangt Stichting Groenkeur van IPC een kopie van uw 
inschrijfformulier en van het afgegeven certificaat. Op basis hiervan worden passen 
aangemaakt. Wij blijven vier keer per jaar nieuwe passen aanmaken.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding 
van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ir. M. Mesken, directeur 

 

 
 
 
 
 


