17 april 2020
De uitbraak van het coronavirus is een uitzonderlijke gebeurtenis. Via deze tijdelijke, wekelijkse
nieuwsbrief informeren wij u over arbeidsmarktontwikkelingen in transport en logistiek.
Gezamenlijk willen we zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werk en inkomen en de
arbeidsomstandigheden op peil houden.

Coulanceregeling NIWO
Voor ondernemingen die door de COVID-19-uitbraak tijdelijk niet kunnen voldoen aan de vergunningeisen
is er een Coulanceregeling NIWO. Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 april 2020 en duurt
tot 1 januari 2021.
Code 95 beroepschauffeurs
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing
volgen. Hierdoor kan het voorkomen dat het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) verloopt, buiten de
schuld van de chauffeurs om. Hier leest u hoe de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland
omgaat met handhaving op de geldigheid van code 95.
Sectorcommercial op de radio en TV
De Ster biedt op dit moment gratis zendtijd aan brancheorganisaties. Onze sector is daar ook voor in
aanmerking gekomen en is blij met dit mooie gebaar om het belang van en de waardering voor onze
sector te laten zien. Onze commercials zijn te horen en te zien van 15 april – 30 april op de kanalen en
platformen van de NPO, waaronder NPO 1, 2 en/of 3, de radiozenders NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en/of 5
en/of op het online netwerk.

Overig
We hebben een centraal informatiepunt ingericht op deze website. Hier vindt u informatie en veel gestelde
vragen over het coronavirus en werken in transport en logistiek. We zijn bezig met het zoeken naar
oplossingen in het kader van het vervallen van code 95 opleidingen. Hierboven heeft u al kunnen lezen
hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport in Nederland hiermee omgaat. Verdere uitwerking van de
steunmaatregelen van de overheid is eveneens onderwerp van de samenwerking.
Over dit initiatief
Werkgeversorganisaties en vakbonden willen met dit initiatief bedrijven ondersteunen bij de continuïteit en
werknemers helpen om veilig en gezond aan het werk te blijven. Door elkaar in ongekende
omstandigheden de helpende hand te bieden. Onze sector is een vitale economische sector met zo’n
8.000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan onder andere 80.000 vrachtwagenchauffeurs. Het
voorkomen van faillissementen en het behoud van werk en inkomen is de uitdaging waar we met elkaar
voor staan.
Ideeën of vragen?
Iedere dag horen wij ideeën, vragen en opmerkingen uit onze sector. Deze nemen wij mee bij het
ontwikkelen van initiatieven om de sector te helpen. Wellicht heeft u ideeën, opmerkingen en vragen die u
met ons wilt delen. Bijvoorbeeld over hoe zaken aan te gaan pakken zodra de maatregelen versoepeld
worden. U kunt deze melden via meldpuntcorona@stlwerkt.nl.
Wij wensen u een goede gezondheid.

