Toetsmatrijs Wegvervoer Goederen Deel 1
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Toetsmatrijs Wegvervoer Goederen Deel 1
Overzicht naslagwerken in Wegvervoer Goederen deel 1 en deel 2:
 Wet wegvervoer goederen (WWG)
 Regeling wegvervoer goederen (RWG)
 Regeling Voertuigen (H5: Afd. 3, 12,18)
 Algemene Vervoerscondities (AVC 2002)
 Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 CMR-verdrag
 De hoofdstukken uit de TLN Landendocumentatie (België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Turkije, Rusland en Internationale Regelingen)
 Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW.

Toelichting
Eindtermen: Dit zijn de hoofdonderwerpen die in het examen voorkomen. Hierin staat 'ruim' omschreven wat er in het examen terug kan komen.
Toetstermen: Dit zijn onderdelen van een eindterm. Hierin staat meer uitgebreid omschreven wat er in het examen terug kan komen.
Afbakening: Dit zijn onderdelen van een toetsterm. Hier staat over welke onderwerpen vragen gesteld mogen worden in het examen. Als er geen afbakening is
opgenomen, mag over die toetsterm in principe alles gevraagd worden.
Tax:
Dit is de taxonomiecode van Romiszowski. Deze code geeft aan op welk niveau de vragen over een toetsterm gesteld worden.
F = Feitelijke kennis. De kandidaat kan feiten reproduceren (herkennen of herinneren).
B = Begripsmatige kennis. De kandidaat kan begrippen of principes omschrijven.
R = Reproductieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren die volgens een vastgelegde procedure verlopen.
P = Productieve vaardigheden. De kandidaat kan acties uitvoeren waarbij hij zijn eigen creativiteit en inzicht nodig heeft.
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Toetsmatrijs Wegvervoer Goederen Deel 1

Eind- en toetstermen
1.
1.1

Organisaties in het Wegvervoer
De kandidaat kan (internationale) organisaties opnoemen die van
belang zijn voor het goederenvervoer en hun belang en doelstelling
voor de goederenvervoerbranche beschrijven.

1.2

De kandidaat kan wettelijke taken uitleggen die door de NIWO
uitgevoerd worden.

Afbakening
(indien van toepassing)


















1.3

De kandidaat kan de taken benoemen van de Nederlandse
ambassades en consulaten.
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Tax

NIWO.
RDW.
Handhavinginstanties (Douane, politie, ILT, Inspectie SZW).
Kiwa Register.
Ondernemers- en werknemersorganisaties (CNV, FNV, Evofenedex, VERN, TLN).
CBR.
STL.
Stichting Vervoeradres.
CEMT.(ITF)
IRU.
EU (regelgeving over (grensoverschrijdend) vervoer) .
Verlenen, verlengen en intrekken van vergunningen.
Vijfjaarlijks onderzoek naar de eisen van betrouwbaarheid, financiële draagkracht,
vakbekwaamheid en reële vestiging (uitzonderingen risicobedrijven).
Ondersteuning van onderhandelingen in het kader van verdragen over
goederenvervoer over de weg.
Beheer van gegevensbestanden en verstrekking daaruit.
Uitvoering VIHB-lijst.
Afgifte van:
- vergunningsbewijzen;
- ritmachtigingen (vergunning);
- termijnmachtiging;
- CEMT-vergunningen;
- EU-bestuurdersattest.
- Carnet TIR
Contacten.
Aanspreekpunt.
Geven van informatie.
Geven van ondersteuning.
Verstrekken vervangende persoonsdocumenten.

B

B

F
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Toetsmatrijs Wegvervoer Goederen Deel 1
Eind- en toetstermen

Afbakening
(indien van toepassing)

1.4

De kandidaat kan de controlerende instanties en hun taken met
betrekking tot de wet- en regelgeving en internationaal
goederenvervoer over de weg opnoemen.








2.
2.1

Wet- en regelgeving (WG-1)
De kandidaat kan de begrippen omschrijven inzake goederenvervoer  Eigen vervoer.
over de weg.
 Beroepsvervoer.
 Binnenlands vervoer.
 Grensoverschrijdend vervoer.
 Bilateraal vervoer.
 Transitovervoer.
 Derdelandenvervoer.
 Cabotagevervoer.
 Communautair vervoer.
De kandidaat kan de Wet wegvervoer goederen toepassen, mogelijk  Algemene bepalingen.
aan de hand van een voorbeeldsituatie.
 Toegang tot de markt en tot het beroep.
 Verlening, verlenging en intrekking van vergunningen.
 Toezicht, handhaving en opsporing.
 Overgangsbepalingen.
 Slotbepalingen.
 Inleidende bepalingen.
De kandidaat kan de Regeling wegvervoer goederen toepassen,
mogelijk aan de hand van een voorbeeldsituatie.
 Toegang tot de markt.
 Toegang tot het beroep.
 Dienstbetrekking.
 Vrachtbrief.
 Aanduiding als strafbare feiten.
De kandidaat kan de aspecten van de Communautaire vergunning
(Eurovergunning) en van de gewaarmerkte tijdelijke afschriften
(kopieën) ervan benoemen en toepassen.
De kandidaat kan beoordelen wanneer cabotagevervoer verricht
Ref: Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 2.
mag worden en wat de beperkingen zijn.

2.2

2.3

2.4

2.5
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Tax
F

Politie.
Marechaussee.
Douane/Belastingdienst.
ILT.
NVWA.
Ref: Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 5.

B

R

R

R

B
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Eind- en toetstermen
2.6
2.7

2.8
3.
3.1

3.2

3.3

De kandidaat kan de AVC 2002 toepassen, mogelijk aan de hand
van een voorbeeldsituatie.
De kandidaat kan beschrijven dat goederenvervoerondernemingen
vervoersvoorwaarden van de eigen onderneming mogen hanteren.
De kandidaat kan de CMR toepassen.
Ritmachtigingen, termijnmachtigingen en CEMT-vergunningen
(WG-1)
De kandidaat kan beoordelen wanneer ritmachtigingen en
termijnmachtigingen gebruikt kunnen en/of moeten worden en kan de
aanvraagprocedure en regels voor verkrijging beschrijven.
De kandidaat kan vaststellen voor welk vervoer CEMT-vergunningen
gebruikt kunnen en/of moeten worden en kan de aanvraagprocedure
en regels voor verkrijging beschrijven.
De kandidaat kan de voorwaarden inzake de CEMT-vergunning
toepassen.

4.
4.1

Heffingen en overige documenten
De kandidaat kan Bijlage 1 1071/2009 F.5 toepassen.

4.2

De kandidaat kan vaststellen welke documenten van toepassing zijn
voor vervoer van accijnsgoederen.
De kandidaat heeft kennis van de voorschriften inzake de heffingen
op bepaalde voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van
goederen over de weg alsmede de tolgelden en gebruiksrechten
voor het gebruik van bepaalde infrastructuur.

Afbakening
(indien van toepassing)

R




Afwijkend van AVC-voorwaarden.
Voorwaarden niet in strijd met Burgerlijk Wetboek.
Deponeren vervoersvoorwaarden.
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B

R

Ref: Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 3.

B

Ref: Wet wegvervoer goederen; hoofdstuk 3.

B









R

EURO-4-safe.
EURO-5-safe.
EURO-6-safe.
Landenbeperkingen.
Certificaten (inclusief geldigheidsduur en afgiftevoorwaarden).
CEMT-verhuisvergunning.
Ritverslagen en boeken.

T-documenten
carnet TIR


4.3

Tax

R

Inclusief elektronische documenten
R

•

Belasting zware motorrijtuigen / eurovignet.
 Tolgelden (referentie: TLN naslagwerken).

F

Pagina 5 van 5
Uitgeprinte exemplaren zijn niet-beheerste uitgaven.

