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TCVT/secr/14-044 

Voor u ligt de twaalfde Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt 3x per jaar. 
De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website – http://www.tcvt.nl. 
 

Binnen TCVT spelen er op veel deelgebieden diverse zaken. In deze nieuwsbrief 
informeren wij u hierover. 

 
 
Aanpassing wetgeving  

SZW heeft de wetgeving rondom de certificatieschema’s machinist mobiele kraan 
(MK) en mobiele torenkraan (MTK) aangepast conform het verzoek van TCVT. 

  Per 1-1-2014 mag een machinist MK ook draaien op een ALK, GVM en VRK.  
Dit was vroeger ook al zo, maar bij de wetswijziging per 1-1-2013 was dit 
abusievelijk gewijzigd. De oude situatie is nu weer hersteld. 

  Per 1-1-2014 mag een machinist MTK ook op een TK draaien.  
Ook deze aanpassing is op verzoek van TCVT doorgevoerd. Andersom (een 

machinist TK die op een MTK wil draaien) is dit sinds 1-1-2013 niet meer 
toegestaan. Het gaat hierbij om de afgifte datum van het TCVT-certificaat. 
 

 
Aangepaste documenten 

Het bestuur TCVT heeft op 26 maart jl. de volgende documenten bekrachtigd: 
• Keuring hijs & hefgereedschap W1-01 (14-041) 
• Machinist Krol W5-02 ( 14-025(2)) 

• TSJ 34 inzake Werklast (14-009) 
• VT-410 Examenprotocol (13-012) 

• VT-415 Protocol digitaal examineren (14-003) 
• Memo Krol (13-188-4) 

De documenten kunt u raadplegen op onze website. 

 
 

Rail Infra 
Binnen de werkingssfeer van werkkamer 5 (Rail Infra) lopen op dit moment tal van 
zaken. 

De werkkamer is bezig om het keuringsschema W5-01 te reviseren en de Europese 
normering in te passen. Het schema machinist Krol W5-02 is inmiddels vastgesteld 

en het bijbehorende examenprotocol is in concept gereed. Tevens is een commissie 
druk doende om de praktijkexamens gereed te hebben voor de pilot in het 

voorjaar. 
Daarnaast is een commissie bezig om het schema W5-01 ook, gedeeltelijk, 
bruikbaar te maken voor het keuren van Rail Infra machines voor het lokale spoor. 
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(digitaal) Examineren 

Per 16 maart 2014 is de TCVT theorie-examinering voor machinisten over gegaan  
op een digitaal examineringsysteem. Alleen de machinisten-examens in een 
buitenlandse taal en de examens voor de keurmeester hijs- en hefgereedschap 

worden voorlopig nog op papier afgenomen. 
Met de overstap naar digitaal examineren, is het TCVT examenproces verder 

geprofessionaliseerd. 
 
Nu deze stap is gezet, kan de examencommissie zich op haar volgende taak 

storten, namelijk het reviseren van de praktijkopdrachten voor de machinisten-
examens. Deze actie staat gepland voor de zomerperiode. 

 
 
Certificatieschema’s machinisten 

Werkkamer 4 is deze periode bezig om de certificatieschema’s voor de machinisten 
te reviseren. Hoewel deze schema’s pas per 1 januari 2013 zijn ingevoerd, ligt de 

inhoud van deze schema’s al min of meer vast sinds 2008. Vooral de toetstermen 
moeten worden aangevuld. 
Indien u suggesties heeft voor deze aanpassing, kunt u die voor 21 april a.s. nog 

doorgeven aan het secretariaat TCVT. 
 

 
Overzicht certificaten 
TCVT heeft recent het persoonsregister aangepast, waardoor het mogelijk is 

geworden om data uit het register te distilleren die inzicht geven in ontwikkelingen 
bij de persoonscertificering. Op de website staat een voorbeeld.  

 
 
Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar info@tcvt.nl. 
Zie voor meer informatie onze website - http://www.tcvt.nl 


