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Uitgelicht: Cursus Mesttransport
Nieuws vanuit de Europese Commissie m.b.t. geldigheid rijbewijzen en Code 95;
14 punten in één dag. Dubbele dagen Code 95 punten

Mesttransportdag met Code
95
Uit de branche kregen wij regelmatig de vraag
“waarom hebben jullie niet een goede mesttransport
opleiding die meegenomen kan worden voor code
95”?
UITDAGING
Die uitdaging hebben we aangenomen. We hebben
in samenspraak met bedrijven uit de branche een
speciale Chauffeursdag Mesttransport ontwikkeld.
Deze training heeft diverse onderwerpen speciaal
voor deze chauffeurs:
Mesttransport en Digitale Tachograaf
Mestbonnen, bemonsteringen, dagstaten,
procedures, wegingen, NVWA controle wat te
doen etc.
STAP VERDER
Maar we gaan een stap verder. Om echt maatwerk
te leveren plannen we vooraf een overleg met u
zodat we klant-specifieke input krijgen, die we
verwerken in de cursus. U bepaalt dus mede wat er
behandeld wordt. Denk hierbij aan onder andere:
VDM invullen en consequenties voor het niet juist
invullen hiervan.
Bedrijfsspecifieke werkwijze wegen en
bemonsteren.
Voertuigkennis; veel voorkomende
schades,brandstofverbruik.
Regels binnen mesttransport die het bedrijf
belangrijk vindt.
Deze dag is dus zeer gericht op jullie chauffeurs!
Echt maatwerk waardoor het een zeer zinvolle dag
is voor zowel de chauffeurs als de werkgever!
Wilt u uw chauffeurs een waardevolle cursus
aanbieden toegespitst op uw eigen bedrijf
mét code 95? Neem dan contact op met ons. Onze
speciaal voor dit doel ingezette trainers
spreken de taal van de mesttransporteurs
Bel: Cristian 06-14545055

Klik hier voor meer informatie
Mesttransport
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Weetjes over VCF
Opleidingen
SUBSIDIES: Wij zijn erkend
opleider bij Stichting OOM, tbv
de SOOB, bij de CBR, bij
CCV en bij de UWV. SOOBsubsidie kunt u onder
voorwaarden ontvangen per
werknemer per cursus:
Praktijktraining € 100,Veetransport € 75,Pluimveetransport € 75,VCA € 100,Heftruck € 125,Fysieke belasting € 100,Neem een code 95 pakket af
bij ons voor 35 uur
nascholing, alles geregeld
en met SOOB subsidie
helemaal super voordelig!
Vanaf € 13,- per cursus!!

Recent verlopen Nederlandse rijbewijzen en
code 95, negen maanden langer geldig
Donderdag 2-9-2020 kregen wij bericht van het CBR
over de geldigheid van Nederlandse rijbewijzen en code
95 nascholingscursussen:
Hieronder het mailtje van het CBR aan alle opleiders:
De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95
opnieuw verlengd.
De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de
geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw
te verlengen. Dit betekent dat alle Nederlandse rijbewijzen en codes 95 die in de
periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen met negen
maanden worden verlengd. Ook de geldigheid van nascholingscursussen wordt
verlengd.
Verlenging rijbewijs:
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan
de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Bestuurders van wie het rijbewijs
verlopen is of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020
kunnen negen maanden blijven doorrijden binnen Europa met hun verlopen
Nederlandse rijbewijs. Die negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs
verloopt.
Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor
rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar
geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel
verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van
de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.
De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst,
bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het
verkeer.
Verlenging Code 95:
Ook de code 95 op het Nederlandse rijbewijs is langer geldig. Verloopt de code 95 in
de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 dan blijft deze negen
maanden langer geldig. De einddatum van de code 95 op het rijbewijs wordt hierbij als
vertrekpunt genomen.
De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd, zodat cursussen
uit het begin van uw nascholingscyclus mee kunnen tellen voor de verlenging van de
code 95. Kijk vóórdat u naar het gemeentehuis gaat op MijnCBR.nl of u voldoende
nascholingscursussen heeft gevolgd. Is er iets niet goed gegaan? Neem dan contact
op met het CBR.
75 jaar of ouder:
Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben,
kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie
het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.
Wij hopen dat dit voor een aantal mensen wat meer tijd gaat geven om alles op orde te
hebben.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan met ons contact op om alvast een aantal
cursussen in te plannen.
Mail info@vcfopleidingen.nl of bel Cristian van Dinther: 06-14545055

Wij hebben weer dubbele dagen!!
De komende tijd hebben wij dubbele (code95) punten dagen!
Haal op één dag 14 punten voor code95 in slechts 7 uur (met E-Learning). Profiteer
ervan nu het nog kan! Na 01-01-2021 wordt de regelgeving aangepast, en wordt alles
weer anders in 'code-95-land'.
Dinsdag 29-9 Oss
Zaterdag 10-10 Surhuisterveen
Zaterdag 21-11 Oss
Donderdag 10-12 Dalmsholte
Avonden in Oss (7 punten op één avond, met e-learning):
van 18:45 tot 22:00 uur
Donderdag 24-9 Oss
Donderdag 22-10 Oss
Donderdag 26-11 Oss;
Dinsdag 15-12 Oss
Wij hebben verschillende dagen om uit te kiezen. Bel even met 085-2731885 en we
stemmen het graag met je af.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u sophie@vcfopleidingen.nl toe
aan uw adresboek.

