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TCVT  

 
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). 

- VT-118 klachtenregeling 

- VT-409 Examenreglement  

- VT-410 Examenprotocol 

- TSJ 23 eisen uren 

 

 

Certificaten (HBG) 

 

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 is 

verlengd en ook van toepassing op de 2e 

Corona-golf: het tijdelijk vrijstellingsbesluit 

wordt niet ingetrokken. 

Deze regeling betreft NIET het oprekken 

van de uiterste verlooptijd van een 

certificaat (5 jaar). 

 

U mag niet zelf bepalen dat uw termijn 

evt. opgerekt wordt. U moet zich binnen 

de daarvoor geldende termijnen 

aanmelden voor de bijscholing. 

 

 

Nieuwe voorzitter TCVT 

Per 9 december jl. heeft Henk Vreeswijk 

het voorzitterschap van TCVT 

overgenomen van Aart Beelen die twee 

termijnen naar volle tevredenheid heeft 

gepresteerd en voltooid. 

 

Henk is een bekende in de bouwwereld, 

kent de structuren goed en heeft als 

directeur van de Freesmij geen direct  

 

TCVT RA 

 
Aangepaste documenten 

De volgende documenten zijn opgesteld 

en/of gewijzigd in de afgelopen periode 

en bekrachtigd door het bestuur TCVT RA. 

U kunt de documenten nalezen op de 

website van TCVT RA (www.tcvt-ra.nl). 

- RA-409 Examenreglement  

- RA-410 Examenprotocol 
 

 

Registraties (tot 1-1-2020 certificaten) 

 

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 is 

verlengd en ook van toepassing op de 2e 

Corona-golf: 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  

 

U mag niet zelf bepalen dat uw termijn 

evt. opgerekt wordt. U moet zich binnen 

de daarvoor geldende termijnen 

aanmelden voor de bijscholing. 

 

 

Machinisten 

 

Verlengen 

Om het certificaat of de registratie te 

verlengen, moet het TCVT-boekje altijd 

worden opgestuurd naar TCVT RA.  

 

De verlenging gaat niet automatisch! 

Ook niet als u al een pas heeft. 
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belang in de hijswereld, waardoor hij 

onafhankelijk kan opereren. 

 

Keuren railinframachines 

De RvA heeft aangegeven dat de 

wijzigingen in W5-01 van dermate 

beperkte aard zijn, dat het keuringschema 

per 1-1-2021 van kracht kan worden. 

De RvA zal het nieuwe schema begin 2021 

publiceren.  

In de praktijk betekent dit dat de CBI’s per  

1-2-2021 gaan keuren tegen de eisen uit 

het nieuwe keuringschema. 

 

 

Hijskranen en lieren 

Binnen werkkamer 3 wordt op dit 

moment de laatste hand gelegd aan TSJ 

47, waarin de controle van de lieren van 

hijskranen uitgebreid aan de orde komt.  

Verwachting is dat deze TSJ in de loop van 

het 1e kwartaal 2021 wordt bekrachtigd. 

 

 

Agenda 2021 

DB 24/2 12/5 25/8 3/11 

CCvD 17/3 16/6 15/9 24/11 

Bestuur 31/3 30/6 29/9 8/12 

 

28/1 examencie W5 

10/2 WK 5 

23/2 overleg exameninstellingen 

2/3 WK 6 

 

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen: 

mail dan naar tcvt@tcvt.nl. 

Zie voor meer informatie ook onze 

websites:  http://www.tcvt.nl  

 

 

 

 

 

 

Doe de verlenging  ca. 4 weken voor de 

vervaldatum van 5 jaar. 

 

Het boekje van de machinist wordt 

gecontroleerd en daarna vernietigd.  

U krijgt geen boekje meer, maar een gratis 

(nieuwe) pas. 

 

De verlenging kost € 195,-- excl. btw per 

registratie, voor een periode van 5 jaar. 

 

 

Agenda 2021 

Bestuur 24/2 12/5 25/8 3/11 

 

 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen:  

mail dan naar kantoor@tcvt-ra.nl. 

Zie voor meer informatie ook onze 

websites:  http://www.tcvt-ra.nl  

 

 


