Nieuwsbrief oktober 2018

Succesvolle ‘Dag van de Logistiek Oss’ 7 oktober.
Zondag 7 oktober stond VCF Opleidingen met
een grote stand op de Dag van de Logistiek
aan de Vorstengrafdonk in Oss. Met een warm
najaarszonnetje was het gezellig druk. Wij
hadden een klein heftruckparcours gecreëerd
wat heel veel aandacht trok van onder andere
jonge mensen die graag de heftruck een keer
wilden proberen. Er stond zelfs een rij met
enthousiaste mensen te wachten! Fijn dat wij
ook een live zangeres hadden die de hele
middag gezellige nummers zong.
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Een kleine greep uit onze
cursussen:
Chauffeur Pluimveetransport (U12-1)
- do 15-11-2018 te Venlo
Praktijktraining vrachtauto HNR (W01-1)
- do 22-11-2018 bij u op bedrijf/thuis
Praktijktraining Schadepreventie - BBS
(W02-1)
- do 22-11-2018 bij u op bedrijf/thuis
Praktijktraining Rijoptimalisatie (W02-1)
- 22-11-2018 bij u op bedrijf/thuis

De organisatie van de ‘Dag van de Logistiek’
wilde graag extra aandacht geven aan onze
heftruck en reachtruck cursussen. Daarom heeft
onze trainer John voor de promo-movie zijn uitleg
gegeven! Was weer zeer geslaagd.

Heftruck of Reachtruck (U16-2)
- do 22-11-2018 te Oss
Chauffeur Veetransport (12-1)
- za 24-11-2018 te Surhuisterveen
BHV (U21-1)
- wo 28-11-2018 te Oss

Gaat E-Learning weer stoppen??
CCV (toezichthouder code-95) heeft een aantal wetwijzigingen
aangekondigd. Per mei 2020 gaan een aantal wijzigingen plaats vinden die
invloed zullen hebben m.b.t. E-Learning. Het is nu nog mogelijk om 35
lesuren voor de code 95 te verzamelen met 5 cursussen die bestaan uit
ieder 4 uur E-Learning plus 3 uur klassikaal les. Dit kan versneld maar ook
verspreid over 5 jaar.
De volgende zaken gaan wijzigen:
- E-Learning moet binnen 48 uur afgerond zijn voorafgaand de klassikale les
(niet binnen 10 dagen wat nu het geval is).
- maximaal 12 uur E-Learning van totaal 35 uur
- Niet 2x dezelfde cursus binnen de 35 uur range
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BHV (U21-1)
- za 01-12-2018 te Oss
Kijk op www.vcfopleidingen.nl
voor meer data
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Deze wijzigingen zullen veel impact gaan krijgen op het versneld halen van
de punten code 95. Ook wordt hierbij het gebruik van E-Learning voor de
klant bijna onmogelijk gemaakt waardoor we weer genoodzaakt zijn om
klanten hele dagen klassikale les te laten volgen (7 uur) i.p.v. 4 uur ELearning en 3 uur klassikale les. Dit zal overigens in mei 2020 gaan
veranderen. Voor die tijd gaan we nog verder met het gebruik van ELearning in onze cursussen. Dus als u nog u punten code 95 moet
verzamelen, laat ons het weten. Wij kunnen u nu nog een voordelig
snelpakket in 2,5 dag aanbieden zodat u snel weer op weg kunt zonder
veel tijd kwijt te zijn in de school banken!

Bent u verplicht om een NIWO-vergunning te hebben?
Afgelopen tijd zijn er wat vragen gekomen in de logistieke sector over
het wel of niet verplicht hebben van de Eurovergunning. Wanneer heb jij
wel of geen vergunning nodig? Hier een korte samenvatting;
✓ Vervoert u goederen over de weg?
✓ Zijn de goederen van een ander, dus niet uw eigendom?
✓ Betaalt de opdrachtgever u voor het vervoer?
✓ Gaat u goederen vervoeren in een voertuig met een
laadvermogen van boven de 500 kilogram?
Als u op alle 4 de vragen ‘ja’ zegt, dan moet u een Eurovergunning
hebben. (Aan te vragen bij de NIWO.)
U moet echter wel voldoen aan een aantal eisen om een aanmerking
te komen voor een Eurovergunning. Hier een korte samenvatting;
1. Eis van vakbekwaamheid; Een vervoersmanager, werknemer of
echtgenoot binnen een onderneming moet in bezit zijn van het
vakdiploma ‘Opleiding Ondernemer beroepsgoederenvervoer
over de weg’. Dit vakdiploma kan bij ons gehaald worden!
2. Eis van kredietwaardigheid; Een onderneming moet voldoende
financiële draagkracht bezitten. Dit wordt door de NIWO
getoetst aan de hand van de jaarcijfers.
3. Eis van betrouwbaarheid; Dit kan aangetoond worden met een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
4. Eis van reële vestiging; U voldoet hieraan als u een bedrijfspand
in Nederland u economische activiteiten verricht van het
goederen vervoer. Voor zzp-er is een woonadres voldoende.
5. Toepassing Wet Bibob; Zodra u aan alle 4 eisen voldoet bekijkt
de NIWO nog of er sprake is van een geval waarin de Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur moet worden toegepast. Er wordt getoetst of er een
ernstig gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele
doeleinden wordt of zal worden gebruikt.
Heeft u nog vragen hierover laat het ons weten! Bel Cristian tel.: 0614545055 of mail: cristian@vcfopleidingen.nl

oktober 2018

Opleiding Ondernemer
Goederenvervoer (NIWO)
De opbouw van de opleiding:
De opleiding bestaat uit vijf
modules die allen worden
afgesloten met een examen.
Deze modules zijn:
➢
➢
➢
➢
➢

Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
Financieel management
Calculatie
Wegvervoer goederen (incl.
Internationaal
goederenvervoer)

Heeft u nog vragen hierover laat het
ons weten!
Bel Cristian tel.: 06-14545055 of
mail: cristian@vcfopleidingen.nl

