Nieuwsbrief september 2018

NIEUWS UIT DE SECTOR:
VRIJSTELLING CODE-95 VOOR OUDEREN
VERVALLEN
Door een wijziging in de wetgeving raken elfduizend chauffeurs hun vrijstelling
voor nascholing (Code 95) kwijt. Het gaat om C- en D-rijbewijshouders die
geboren zijn voor 1 juli 1955. Nederland heeft op het gebied van de verplichte
nascholing voor beroepschauffeurs de Europese richtlijn niet goed uitgevoerd.
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 kregen tot een paar jaar geleden de Code
95 op hun rijbewijs, terwijl ze hier niet de verplichte nascholing voor hebben
gevolgd. Deze uitzondering wordt geschrapt. Dat betekent dat iedere
chauffeur die geboren is vóór 1 juli 1955 gewoon net als alle andere
chauffeurs, de 35 uur nascholing gedaan dient te hebben, alvorens ze deze
code-95 op hun rijbewijs krijgen bij verlenging.

UITGELICHT: Cursus Heftruck (U16-2)
Wat nog altijd niet veel mensen weten is dat VCF Opleidingen een compleet
ingerichte heftruckhal heeft aan de Maaskade in Oss. Hier worden al enkele
jaren heftruck- en reachtruckcursussen gegeven in een grote praktijkhal met
vele stellingen en praktische oefensimulaties.
Onze ervaren trainers zullen je zowel de theoretische basiskennis bijbrengen als
het praktijkgedeelte. Na afloop van de cursus wordt een theorie- en
praktijkexamen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen,
ontvangen de deelnemers het Veiligheidscertificaat Hef- of Reachtruck van
VCF Opleidingen
2018een geldigheidsduur van 5
VCF Opleidingen.
Het erkende september
certificaat heeft
jaar.
De cursus kan meetellen voor de code95 en zit ook in een van onze voordelige
pakketten.
De cursus is bovendien zéér geschikt voor mensen werkzaam in de logistiek
zoals magazijn- en expeditie werkers die met de vorkheftruck of reachtruck
(gaan) werken.
Eerst volgende heftruck cursussen zijn: 27-9-2018, 11-10-2018 en 25-10-2018
Kijk voor meer data en informatie op: www.vcfopleidingen.nl
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Voor in de agenda:
Personeelsmanagement (t.b.v. NIWO)
- 25-9-2018 te Oss
Praktijktraining Schadepreventie - BBS
(W02-1)
- 27-9-2018 bij u op bedrijf/thuis
Praktijktraining Rijoptimalisatie (W02-1)
- 27-9-2018
Praktijktrainingen vrachtauto HNR
(W01-1)
- 27-9-2018 bij u op bedrijf/thuis
Heftruck (U16-2)
- 27-9-2018 te Oss
Chauffeur Veetransport (12-1)
- 29-9-2018 te Geffen
BHV (U21-1)
- 29-9-2018 te Oss
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