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Voor u ligt de achtendertigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere
keren per jaar. Hierin staat ook informatie over TCVT RA.
De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website www.tcvt.nl.
Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Corona-virus / COVID-19
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de regeling van SZW gemeld inzake evt. uitstel
van de bijscholing (buiten de vereiste termijnen). Deze regeling blijft van kracht:
het tijdelijk vrijstellingsbesluit wordt niet ingetrokken.
Deze regeling betreft NIET het oprekken van de uiterste verlooptijd van een
certificaat (5 jaar).
zie ook FAQ 12 https://www.tcvt-ra.nl/voor-machinisten/veel-gestelde-vragen

Aangepaste documenten
De volgende documenten zijn opgesteld en/of gewijzigd in de afgelopen periode en
bekrachtigd door het bestuur TCVT. U kunt de documenten nalezen op de website
van TCVT (www.tcvt.nl).
- W4-08 Hijsbegeleider
- W4-09 Aanpikker Bouw
- TSJ 23 revisie van de eisen voor hercertificatie
- TSJ 47 aanscherping eisen keuren lierwerk W3-01
- TSJ 52 de vermelding van de CBI-persoonscertificatie is uit alle TCVTschema’s verwijderd
- TSJ 53 BTC bij de funderingsmachine (W6-01) is van toepassing verklaard
- VT-410 Examenprotocol: hulpstukken W4-09 toegevoegd

Certificaat W1-02, W4-08, W4-09, W5-02 (herhaald bericht)
Personen met een certificaat voor de niet-wettelijk verplichte schema’s (W1-02
keurmeester TCVT, W4-08 Hijsbegeleider, W4-09 Aanpikker en W5-02 Machinist
Krol), krijgen geen Registratie en geen TCVT DSP-pas.
Zij behouden hun huidige certificaat, alleen wordt dit per 1-1-2020 afgegeven (ook
bij de verlenging) door TCVT (in plaats van door DNVGL).
Voor de verlenging kunt u de noodzakelijke bescheiden naar TCVT (laten)
opsturen.
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Registratie van machinisten
Sinds 1 januari 2020 zijn de wettelijk verplichte certificaten van machinisten
(W4-01 t/m W4-07) in opdracht van de Minister omgezet naar en uitgeven als
“registratie” via een aparte stichting: TCVT RA (www.tcvt ra.nl).
De geldigheidstermijn van het oorspronkelijk certificaat blijft behouden en is 1 op 1
overgezet naar de Registratie.
Gelijk met de wetswijziging is het TCVT-boekje vervangen door een digitale pas.
Bij de verlenging (elke 5 jaar) krijgt de machinist (= TCVT RA) geen boekje meer,
maar een DSP-pas.
Stuur voor verlenging nog wel uw boekje naar TCVT RA, deze wordt na controle
namelijk vernietigd !
Na de controle ontvangt de machinist de factuur per email. Als deze is betaald,
volgt het officiële registratie-document per email en de nieuwe DSP-pas per post.
Met het officiële registratie-document mag de machinist “draaien”. Hij hoeft niet te
wachten op de DSP-pas.
De factuur gaat altijd naar de machinist en op naam van de machinist. Hij is nl.
houder van de registratie en moet kunnen gaan en staan waar hij wil.
Wie de factuur voldoet is vrij.
TCVT (RA) heeft alleen een bestand van de certificaat/registratiehouders en niet
van de evt. werkgevers. Daarom richt TCVT (RA) zich alleen tot de machinisten.

Plan van Aanpak 2020
Voor het komende jaar staan de volgende schema-revisies op de agenda.
- W1-01 Keuren H&H-gereedschap
Q4 ovb
- W1-02 Keurmeester W1
Q4 ovb
- W2-01 keuren offshore kranen
Q3
- W4-08 HBG
Q1  Q2 afgerond
- W5-01 keuren railinframachines
Q1  Q2 afgerond
- W6-01 keuren funderingsmachines
Q3

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar tcvt@tcvt.nl.
Zie voor meer informatie ook onze websites:
http://www.tcvt.nl
http://www.tcvt-ra.nl
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