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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen  

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema's in het 
kader van Verticaal Transport. Binnen TCVT wordt gewerkt aan certificatieschema's waarmee tot 
uitdrukking kan worden gebracht dat de vakbekwaamheid van de personen en de goede staat van het 
materieel voldoen aan de minimale veiligheidseisen.  
 
Keuren en certificeren vormen een belangrijk hulpmiddel voor een effectiever veiligheidsbeleid binnen 
verticaal transport in zowel de publieke als de private sector.  
Het onderhoud en beheer van de keuring- en certificatieschema’s liggen bij het CCvD-TCVT.  
Meer informatie is te vinden op www.tcvt.nl 
 

Het TCVT keuringschema W6-01 Keuring Funderingsmachines omvat de volgende typen keuringen: 
- eerste ingebruikname keuring (conform artikel 7.4, 7.4a eerste vijfde en zesde lid en artikel 7.5 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit); 
- periodieke keuring (conform artikel 7.4a, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid en artikel 7.5 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit). 
 

Met het TCVT Certificaat van Goedkeuring heeft de gebruiker van de funderingsmachine een bewijs in 
handen, dat voldaan wordt aan de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. keuring, 
constructie en onderhoudstoestand van de funderingsmachine.  

Buiten dit certificaat vallen het juiste gebruik en de bediening van de funderingsmachine, waarvoor de 
gebruiker verantwoordelijk is. 

 
 
1.2 Funderingsmachines 

Onder funderingsmachines wordt verstaan: 
Alle installaties waarmee door middel van boren, slaan, trillen, graven, trekken, drukken of op enige 
andere wijze funderingselementen of gronddraagkrachtverbeteringen, alsmede kerende wanden of 
horizontale afsluitingen in de grond worden aangebracht of verwijderd. 
Als zodanig is een funderingsmachine een arbeidsmiddel waaraan in algemene zin wettelijke eisen zijn 
gesteld. Deze eisen zijn vermeld in Arbeidsomstandighedenbesluit art. 7.4, 7.4a en 7.5.  

Voor CE-gemarkeerde funderingsmachines gelden de voorschriften van het Warenwetbesluit machines. 
Niet CE-gemarkeerde funderingsmachines, van vóór 01-01-1995, moeten eveneens aan de 
Arbeidsomstandighedenwet voldoen. 

Voor funderingsmachines die in gebruik genomen zijn vóór 1-1-1995 moeten de regels en voorschriften 
betreffende de constructie en veiligheid voldoen aan de regels en voorschriften die tijdens de 
ingebruikname golden. Dit zijn de destijds geldende publicatiebladen van Arbeidsinspectie P-125 en P-
136 en voor zover van toepassing de huidige Arbeidsomstandighedenwet. 

Voor funderingsmachines die in gebruik genomen zijn na 31-12-1994 is de Machinerichtlijn van toepassing. 
 
 
 
Tabel  

In gebruik 
gesteld  

Eerste ingebruikname keuring  Periodieke 
keuring 

 

vóór  
1-1-1995 

Conform P 125 en P 136en voor zover van 
toepassing de Arbeidsomstandighedenwet 

Conform  
TCVT W6-01 (2002) 
Bijlage A-1 + 
Bijlage A-2 

Conform 
TCVT W6-01 
Bijlage B-1 + 
Bijlage B-2 

 

na 31-12-1994 Conform Machinerichtlijn  
CE markering  

na 30-11-2014 Conform Machinerichtlijn  
CE markering 

Conform  
TCVT W6-01 
(2016)Bijlage A-1 + 
Bijlage A-2 

Conform  
TCVT W6-01 
Bijlage B1 + 
Bijlage B-2 
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1.3 Onderwerp van certificatie 

Het voorliggende keuringschema W6-01 Keuring Funderingsmachines betreft twee onderwerpen, te weten: 
 
De eerste ingebruikname keuring m.b.t. de constructie en onderhoudstoestand van de funde-
ringsmachine. Uitgangspunt hierbij is dat wordt vastgesteld dat de machine is geconstrueerd en beveiligd: 

- na 01-01-1995 volgens de NEN-EN 791 en/of NEN-EN 996 of, 
- na 01-12-2014 volgens de NEN-EN 16228. 

waarbij wordt verondersteld dat hiermede wordt voldaan aan de machinerichtlijn.  
Deze keuring wordt uitgevoerd conform Bijlage A-1 en Bijlage A-2. 

 
De periodieke keuring m.b.t. de constructie en onderhoudstoestand van de funderingsmachine. 
Uitgangspunt hierbij is dat wordt vastgesteld dat de funderingsmachine nog in de constructieve staat van 
de eerste ingebruikname keuring en in een goede staat van onderhoud verkeert.  
Deze jaarlijkse keuring wordt uitgevoerd conform Bijlage B-1 en Bijlage B-2  
 
 
 
1.4 Eisen te stellen aan de keuring  

De eisen waaraan de keuring moet voldoen zijn: 
- De eerste ingebruikname keuring: deze keuring wordt uitgevoerd door een CKI;   
- De periodieke keuring: deze keuring wordt uitgevoerd door een CKI.   

Bij eerste ingebruikname van de funderingsmachine wordt een eerste ingebruikname keuring uitgevoerd.  
Vervolgens moet minstens eenmaal per jaar een periodieke keuring worden uitgevoerd.  
 

Voor de uitvoering van deze keuringen zijn de volgende keuringsdocumenten beschikbaar. Deze 
documenten zijn een onlosmakelijk onderdeel van dit certificatieschema: 

- Beoordelingsformulier A: eerste ingebruikname keuring (zie Bijlage A-1) 
- Toelichting Beoordelingsformulier A: eerste ingebruikname keuring (zie Bijlage A-2) 

- Beoordelingsformulier B: periodieke keuring (zie Bijlage B-1) 
- Toelichting Beoordelingsformulier B: periodieke keuring (zie Bijlage B-2) 

 
Met het beoordelingsformulier worden de gegevens van de funderingsmachine geregistreerd.  
Tevens is een overzicht opgenomen van de aandachtspunten ter beoordeling van onderdelen van de 
funderingsmachine met de mogelijkheid van registratie van de bevindingen per onderdeel (zie bijlagen 
A-1 en B-1). 
Ten behoeve van de uitvoering van de beoordeling en het eventuele beproevingsprogramma is een 
toelichting hierop en de registratie van de bevindingen hiervan opgesteld. (zie bijlagen A-2 en B-2). 
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2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

2.1 Definities 

Certificatie-instelling (CKI) : Instelling, die de keuring van de funderingsmachine uitvoert volgens het 
voorliggende keuringschema en daarvoor is geaccrediteerd door de RvA 
(ISO/IEC 17020 type A) en een overeenkomst heeft gesloten met TCVT. 
Hierna CKI. De benaming CBI (ConformiteitBeoordelende Instelling) is 
hiervoor synoniem. 
 

Controle : Beoordeling door de keurmeester of de machine of een onderdeel 
daarvan functioneert en veilig is. De beoordeling vindt plaats door de 
werking van het onderdeel uit te proberen. 
Visuele controle: beoordeling op basis van visuele waarneming. 
Nacontrole: controle van een specifiek onderdeel van de keuring. 
 

Funderingsmachines  Alle installaties waarmee door middel van boren, slaan, trillen, graven, 
trekken, drukken of op enige andere wijze funderingselementen of 
gronddraagkrachtverbeteringen, alsmede kerende wanden of horizontale 
afsluitingen in de grond worden aangebracht of verwijderd. 
 

IP 22 : Elektrische apparaten: aanrakingsveiligheid 
IP 44 : Elektrische apparaten: spatwaterdichtheid 
IP 54 : Elektrische apparaten: stofvrij 
IP 55 : Elektrische apparaten: spuitwaterdichtheid 

 
ISO 2201 : ISO 2201: 1972 

 
ISO 3449 : ISO 3449: 2008  

 
ISO 6405-1 : ISO 6405-1: 1991 

 
Keuring : Samenstel van controles ter beoordeling of de funderingsmachine veilig 

kan worden ingezet. 
 

Kraanboek : Kraanboek of logboek behorende bij de funderingsmachine. 
 

Machinerichtlijn : Machinerichtlijn 2006/42EG 
 

NEN-EN 791 : NEN-EN 791: 1995 + A1:2009 
 

NEN-EN 996 : NEN-EN 996: 1996 + A3:2009 
 

NEN-EN 16228 : NEN-EN 16228: 2014 deel 1 t/m 7 
 

Opdrachtgever  : De (rechts)persoon die de CKI opdracht verleent tot het uitvoeren van de 
keuring van de funderingsmachine. 
 

P125 : Publicatieblad van de Arbeidsinspectie125, mobiele kranen: 1982 

P136 : Publicatieblad van de Arbeidsinspectie136, mobiele heistellingen: 1983 

Richtlijn 2000/14/EG : EG richtlijn voor geluidsemissie van materieel 

Tekortkoming met direct 
gevaar voor de veiligheid 
(Cat A) 

: Direct gevaar voor personen wordt in elk geval geacht aanwezig te 
zijn: 
– als de lastbegrenzer, de lastmomentbegrenzer of de  
giekstandbegrenzer onterecht ontbreekt of niet veilig functioneert; of 
– als direct gevaar voor elektrocutie bestaat;  
of 
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– als direct gevaar bestaat dat de hijskraan omvalt, delen van de 
hijskraan bezwijken of de last ongewild omlaag komt. 

Tekortkoming zonder 
direct gevaar voor de 
veiligheid (Cat B) 

: Een tekortkoming die in de nabije toekomst niet zal leiden tot direct 
gevaar voor de veiligheid. 

Tekortkoming die direct 
wordt verholpen 

: Een tekortkoming die tijdens de keuring wordt verholpen. 

 

2.2 Afkortingen    

CCvD-VT  Centraal College van Deskundigen Verticaal Transport 
TCVT  Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport 
RvA  Raad voor Accreditatie  
CE markering Keurmerk dat overeenstemming met EG richtlijnen veronderstelt.  
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3. KEURINGSPROCES 

3.1 Doelstelling 

Dit hoofdstuk omschrijft de algemene werkwijze bij de keuring van funderingsmachines door de CKI ten 
behoeve van het TCVT Certificaat van Goedkeuring. 

3.2 Aanvraag en afhandeling 

3.2.1 Aanvraag 
Door de opdrachtgever wordt voor een funderingsmachine de keuring bij de CKI telefonisch, schriftelijk 
of anderszins aangevraagd. 
De CKI registreert de aanvraag en voert deze in de keuringsplanning in. 
 
3.2.2 Vaststelling tijdstip van het onderzoek 
De CKI bevestigt de aanvraag en informeert de opdrachtgever over plaats en tijd van de keuring (zie ook 
4.1). 
 
3.2.3 Uitvoering en rapportage keuring 
Bij de uitvoering van de keuring vinden de volgende handelingen plaats door de keurmeester: 
- Aanvaarden van de funderingsmachine door de opdrachtgever; 
- Uitvoeren van de keuring; 
- Afgifte ingevuld beoordelingsformulier aan de opdrachtgever; 
- Noteren bevindingen in kraanboek; 
- Certificaatverlening afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen; 
- Kopie ingevuld beoordelingsformulier ter archivering naar de CKI. 

3.3 Certificaatverlening  

De keurmeester is gemachtigd het TCVT Certificaat van Goedkeuring te verlenen en in combinatie 
daarmee de TCVT Goedkeuringssticker aan te brengen c.q. te overhandigen, mits aan de voorwaarden 
is voldaan. Zie hiervoor 3.3.1 en verder. 
 
3.3.1 Tekortkoming(en) met direct gevaar voor de veiligheid (categorie A) 
- direct buiten gebruik stellen van de funderingsmachine door de opdrachtgever; 
- melding in het kraanboek van het directe gevaar; 
- reparatie funderingsmachine; 
- aantekening van reparatie(s) door opdrachtgever in het kraanboek; 
De vervolgprocedure is conform 3.4. 
 
3.3.2 Tekortkoming(en) zonder direct gevaar voor de veiligheid (categorie B) 
- melding in het kraanboek van de tekortkoming; 
- reparatie funderingsmachine; 
- aantekening van reparatie(s) door opdrachtgever in het kraanboek; 
De vervolgprocedure is conform 3.4. 
 
3.3.3 Overige opmerkingen die niet onder categorie A of B vallen  
- afgifte TCVT Certificaat van Goedkeuring, gedateerd op de keuringsdatum. 
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3.3.4 Geen tekortkomingen 
Afgifte TCVT Certificaat van Goedkeuring met de TCVT Goedkeuringssticker, gedateerd op de 
keuringsdatum. 
 

3.4 Afhandeling tekortkomingen 

3.4.1 Afhandeling bij tekortkomingen (cat A) 
Als de tekortkoming(en) direct gevaar voor de veiligheid inhoudt, zijn directe voorzieningen aan de 
funderingsmachine noodzakelijk.  
Wegens de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever wijst de CKI de opdrachtgever er op dat 
gebruik van de funderingsmachine uit veiligheidsoogpunt onverantwoord is en deze derhalve buiten 
gebruik moet worden gesteld.  
De CKI geeft schriftelijk (bijv. email, fax, brief, rapport etc) aan dat de opdrachtgever genoodzaakt is 
direct de nodige voorzieningen te treffen ter opheffing van de tekortkomingen. 
 
De opdrachtgever geeft de CKI die de keuring heeft uitgevoerd opdracht voor een nacontrole op de 
uitgevoerde reparaties. De CKI voert de nacontrole uit, tenzij de aard van de tekortkoming een 
schriftelijke afhandeling rechtvaardigt. 
 
Indien de reparaties als adequaat worden gekwalificeerd, verstrekt de CKI aan de opdrachtgever het 
TCVT Certificaat van Goedkeuring in combinatie met de TCVT Goedkeuringssticker. 
 

Toelichting:  
De CKI moet een directe voorziening verlangen om een geconstateerde tekortkoming op te heffen, indien deze tekortkoming naar 
de mening van de CKI bij gebruik van de betrokken funderingsmachine direct gevaar voor personen of belendingen kan opleveren.  
Direct gevaar voor personen wordt in elk geval geacht aanwezig te zijn:  
- indien de beveiliging(en) onterecht ontbreekt of niet veilig functioneert; of 
- indien direct gevaar voor de stabiliteit van de funderingsmachine bestaat, of delen van de funderingsmachine bezwijken of de last 
ongewild omlaag komt of zich kan verplaatsen. 
 

3.4.2 Afhandeling bij tekortkomingen (cat B) 
Als de tekortkoming(en) geen direct gevaar voor de veiligheid inhoudt, verzoekt de CKI de 
opdrachtgever de desbetreffende tekortkomingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 
maanden na de keuringsdatum, op te heffen en daaromtrent aan de CKI schriftelijk te rapporteren. 
Na ontvangst van de rapportage van de opdrachtgever en de positieve beoordeling van de uitgevoerde 
reparaties verstrekt de CKI de opdrachtgever het TCVT Certificaat van Goedkeuring in combinatie met 
de TCVT Goedkeuringssticker.  
 
Na controle vindt alleen plaats indien dit door de CKI noodzakelijk wordt geacht. 
Indien de afmelding niet binnen de gestelde termijn is geschied, mag geen certificaat worden afgegeven. 
In dat geval is nacontrole door de CKI verplicht. 
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4. OVEREENKOMST TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE CKI   

Onderstaand is aangegeven welke gegevens er minimaal in de overeenkomst van de CKI met de 
opdrachtgever moeten zijn opgenomen.  

4.1 Vereiste gegevens  

Uitvoering van de keuring: 
- Soort keuring: …………………………. 
- Datum: ................................................. 
- Tijdstip aanvang: ................................. 
- Plaats van keuring: .............................. 
- Gegevens opdrachtgever:……………. 

De te keuren funderingsmachine: 
- Merk: …………………………………… 
- Type: …………………………………… 
- Serie nummer: ………………………… 
 
Door de opdrachtgever te verstekken middelen/zaken: 
De te keuren funderingsmachine werkbaar opgesteld met uitrustingsstukken en eventueel extra 
proeflasten; 
- CE verklaring van overeenstemming of registratie formulier  
- Beoordelingsformulier eerste ingebruikname keuring (indien van toepassing) 
- Eventueel beoordelingsformulier voorgaande periodieke keuring(en) 
- Capaciteitstabellen  
- Onderhoudsboek 
- Certificaten van kabels/takelblokken 
- Certificaten/CE-verklaringen van overeenstemming gebruikte uitrustingsstukken en hulpmiddelen voor 
zover direct verbonden met de funderingsmachine. 
- Kraanboek  

Procedure: 
Uitvoering keuring volgens Bijlage A / Bijlage B 

4.2 Toelichting  

De bevindingen van de keurmeester worden direct na de keuring aan de opdrachtgever schriftelijk 
gemeld.  
De keurmeester is bevoegd namens de CKI het TCVT Certificaat van Goedkeuring onder voorwaarden 
vermeld in 3.3  te verstrekken.  
 

In de situatie benoemd in par. 3.3.1 wordt het TCVT Certificaat van Goedkeuring niet direct verstrekt. 
Nadat is vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan wordt alsnog het TCVT Certificaat van Goedkeuring 
ter plaatse verstrekt. 
 
In de situatie benoemd in par. 3.3.2 wordt het TCVT Certificaat van niet direct verstrekt. Nadat 
administratief is vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan wordt alsnog het TCVT Certificaat van 
Goedkeuring overhandigd. De opdrachtgever wordt geacht het TCVT Certificaat van Goedkeuring bij de 
documenten behorende bij de funderingsmachine op te bewaren. 
 
In de situaties benoemd in par. 3.3.3 wordt het TCVT Certificaat van Goedkeuring ter plaatse verstrekt. 

4.3 Klachten 

De CKI beschikt over behandelingsprocedures voor de registratie en afhandeling van klachten. 
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5. KWALIFICATIE PERSONEEL CKI 

5.1      Deskundigheid  

Het personeel van de CKI en het door haar ingeleende personeel dat belast is met het keuren moet 
kennis hebben van het werkveld funderen en verticaal transport. Het personeel moet vrij van 
commerciële druk handelen. 
  
Personen of organisaties die buiten de CKI staan, mogen geen invloed kunnen uitoefenen op de 
uitgevoerde keuringen. 
  
Van elk personeelslid moet een dossier aanwezig zijn waarin vermeld staat welke opleiding en training 
er zijn gevolgd binnen het werkveld. Dit dossier moet jaarlijks worden herzien. 
 
Het personeel moet integer zijn en worden beloond, los van eventuele targets. 
 
Keurmeester (Technisch Inspecteur): 
De keurmeester is belast met de uitvoering van de keuring en moet voldoende competent zijn voor het 
uitvoeren van zijn functie voor het keuren van funderingsmachines. De CKI moet dit aantoonbaar 
maken. 
 
Senior keurmeester: 
De senior keurmeester is belast met de uitvoering van en het toezicht op de keuring en moet voldoende 
competent zijn voor het uitvoeren van zijn functie voor het keuren van en toezicht op het keuren van 
funderingsmachines. De CKI moet dit aantoonbaar maken. 
 
Hoofd technische zaken 
Verantwoordelijke binnen de CKI voor het proces van keuren. 
 
De onderstaande criteria zijn opgesteld om aan deze doelstelling te voldoen voor het uitvoeren van 
keuringen van funderingsmachines. 
 

Functie Keurmeester (Technisch Inspecteur): 

Aspecten Omschrijving 

Opleiding MBO-niveau 4 werktuigbouwkunde, mechatronica, hydraulica, 
pneumatiek of elektrotechniek of via eerder verworven competenties 
aangetoond gelijkwaardig opleidingstraject en het aantoonbaar hebben 
van minimaal 3 jaar technische praktijkervaring.   

Kennis en ervaring Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. te keuren type 
funderingsmachine. Hiertoe dient hij voor het werkveld waarvoor hij 
wordt ingezet, in de regel tenminste 6x met keuringen mee te lopen, 
alvorens hij zelfstandig een keuring van het specifieke type mag 
uitvoeren. 

Zelfstandigheid Moet zelfstandig kunnen werken, risico’s in kunnen schatten, 
tekortkomingen kunnen wegen en beslissingen kunnen nemen. 

Uitdrukkingsvaardigheid Goede mondelinge (en schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid. 

 
Functie Senior Keurmeester (Senior Technisch Inspecteur) 

Aspecten Omschrijving 

Opleiding HBO-niveau 5 werktuigbouwkunde, mechatronica, hydraulica, 
pneumatiek of elektrotechniek of via eerder verworven competenties 
aangetoond gelijkwaardig opleidingstraject. 

Kennis en ervaring Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. te keuren type 
funderingsmachine. Hiertoe dient hij voor het werkveld waarvoor hij 
wordt ingezet, in de regel tenminste 10x zelfstandig een keuring van het 
specifieke type te hebben uitgevoerd en  3 jaar relevante praktijkervaring 
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met het onderhoud en het gebruik van funderingsmachines 

Zelfstandigheid Moet zelfstandig kunnen werken, voorlichten en beslissen. 

Uitdrukkingsvaardigheid Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook in het 
Engels en Duits. 

 
Hoofd Technische Zaken (Technisch Manager)  

Aspecten Omschrijving 

Opleiding HBO-niveau 5 specifieke kennis van constructie van machines, 
mechanica en wiskunde. 

Kennis en ervaring Technische managementervaring met specifieke kennis van de wet, 
regelgeving en normen met betrekking tot het gehele werkgebied van 
funderingsmachines 

Zelfstandigheid Moet zelfstandig besluiten kunnen nemen binnen de voor de organisatie 
gestelde kaders en leiding geven aan de medewerk(st)ers. 

Uitdrukkingsvaardigheid Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook in het 
Engels en Duits. 

 
 

5.2 Voorzieningen en uitrustingen 

Het personeel van de CKI beschikt voor zijn werkzaamheden tenminste over de volgende middelen: 
• Metrische meetband van 30 à 50 meter met een maximale onnauwkeurigheid van 10cm: 

kalibratie niet noodzakelijk (indicatieve meting); 
• Metrische schuifmaat met een maximale onnauwkeurigheid van 0,5 mm: kalibratie niet 

noodzakelijk (indicatieve meting); 
• Gekalibreerde trekkrachtmeter met maximaal 1% afwijking full-scale met een maximum van 5% van 

de gemeten (actuele) waarde. 

De CKI moet een reglement hebben waarin wordt vastgelegd(indien van toepassing): 
• wie toegang heeft tot de hierboven vermelde middelen; 
• hoe deze middelen zijn gecodeerd; 
• hoe deze middelen worden onderhouden binnen de eisen van de gebruiksaanwijzing van de 

middelen; 
• wanneer deze middelen moeten worden vervangen; 
• de wijze van kalibreren; 
• waar deze middelen worden aangeschaft; 
• hoe deze middelen worden opgeslagen; 
• hoe de bij de keuring gebruikte computersoftware wordt getest.  
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6. OVERGANGSREGELING 

 
Het TCVT keuringschema W6-01 keuring funderingsmachines (versie 16-029(4)) treedt per 1 juli 2016 in 
werking. 
Vanaf die datum moeten funderingsmachines gekeurd worden conform dit keuringschema. 
 
 

  


