St i ch t i n g T o e z ich t Ce r t if ica t ie V e r t ica a l T r a n sp or t

TCVT

TCVT RA

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).

Aangepaste documenten
Er zijn in het 1e kwartaal 2021 geen
nieuwe documenten opgesteld en/of
gewijzigd.
U kunt de eerder vastgestelde
documenten nalezen op de website van
TCVT RA (www.tcvt-ra.nl).

-

W2-01 keuren offshore kranen
W5-01 keuren railinframachine
TSJ 54 keuren lieren (W3-01)

Registraties (tot 1-1-2020 “certificaten”)
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
wederom verlengd en ook van toepassing
op de 3e Corona-golf: het tijdelijk
vrijstellingsbesluit wordt niet ingetrokken.
Deze regeling betreft NIET het oprekken
van de uiterste verlooptijd van een
certificaat. Deze is en blijft 5 jaar.
U mag niet zelf bepalen dat u uw
bijscholing (indien van toepassing) later
doet. U moet zich binnen de daarvoor
geldende termijnen aanmelden voor de
bijscholing.

Revisie W1-01 en W1-02
Werkkamer 1 en het CCvD hebben de
rimpels om de revisie van W1-01 en W102 aan te kunnen pakken, gladgestreken.
Verwachting is dat de beide schema’s nog
dit jaar kunnen worden herijkt en
vastgesteld.

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 3e
Corona-golf: het tijdelijk vrijstellingsbesluit
wordt niet ingetrokken.
zie ook FAQ 12 https://www.tcvtra.nl/voor-machinisten/veel-gesteldevragen
Deze regeling betreft NIET het oprekken
van de uiterste verlooptijd van een
registratie. Deze is en blijft 5 jaar.
U mag niet zelf bepalen dat u uw
bijscholing later doet. U moet zich binnen
de daarvoor geldende termijnen
aanmelden voor de bijscholing.

Nieuwe penningmeester TCVT RA
Per 1 maart 2021 is Peter Sierat
penningmeester van TCVT RA. Hij was al de
penningmeester van TCVT.

Machinisten

Digitale pas
De werkgever of de ZZP-er schijven de
praktijkuren bij op de pas.
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Keuren Funderingsmachines
De werkkamer heeft de revisie van W6-01
ter hand genomen. Dit schema moet in de
loop van 2021 zijn gereviseerd. Daarnaast
is er een werkgroep LMB op FM ingesteld.

Zie voor meer informatie ook onze
website:
http://www.tcvt.nl
De trainer doet dit voor de bijscholing.
De machinist kan dus zelf niets
registreren.

Hijskranen en lieren
Het bestuur TCVT heeft TSJ 54
bekrachtigd. In deze TSJ komt de controle
van de lieren van hijskranen uitgebreid
aan de orde komt.

Verlengen
Om de registratie na 5 jaar te kunnen
verlengen, moet de machinist het
originele boekje ter controle opsturen
naar TCVT RA. De informatie in het boekje
staat nl. niet op de pas.

I-SZW onderzoek keuren W8-01
I-SZW heeft een onderzoek gedaan naar
het keuren van personen bouwliften door
de CBI’s. Dit onderzoek is formeel nog niet
opgeleverd, maar a.d.h.v. dit onderzoek
heeft de werkkamer op 7 april jl. een
aantal “open eindjes” besproken.

Doe de aanvraag ca. 4 weken voor de
vervaldatum van 5 jaar.

Aantal certificaten per 1-1-2021
Per 1-1-2021 zijn de volgende aantallen
certificaten afgegeven:
W1-02 KM
W4-08 HBG
W4-09 AB
W5-02 Krol

463 (incl. 297 EKH)
888
94
211

Agenda 2021
DB
212/5 25/8
CCvD 16/6 15/9
Bestuur 30/6 29/9

14/4
18/5
8/6

3/11
24/11
8/12

WK 5
overleg exameninstellingen
WK 6

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen:
mail dan naar tcvt@tcvt.nl.

Het boekje van de machinist wordt
gecontroleerd en daarna vernietigd.
U krijgt geen nieuw boekje meer, maar
een gratis (nieuwe) pas.
De verlenging kost € 195,-- excl. btw per
registratie, voor een periode van 5 jaar.
Aantal registraties per 1-1-2021
Per 1-1-2021 zijn er 16.346 registraties
afgegeven.
W4-01 MK
6173
W4-02 FMK 274
W4-03 FMG 946
W4-04 ALK 3951
W4-05 GVM 537
W4-06 TK
3263
W4-07 VRK 1202
Agenda 2021
Bestuur
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
website:
http://www.tcvt-ra.nl
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