
 
Postbus 154 
3990 DD Houten       NIEUWSBRIEF december 2014  nr 15 
030-290 1624 
info@tcvt.nl 
www.tcvt.nl

 
 

TCVT/secr/14-208 

Voor u ligt de vijftiende Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt min. 3x per jaar. 

De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website – http://www.tcvt.nl. 
 
Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. 

 
 

Aanpassing WDAT en WSCS keuren hijskranen en machinisten 
TCVT heeft in de loop van dit jaar de certificatieschema’s voor het keuren van 
hijskranen en de examinering van machinisten herzien. 

Omdat het hier wettelijk verplichte schema’s betreft, is bekrachtiging door de 
Minister van SZW noodzakelijk. 

 
Onlangs heeft het Ministerie aangegeven niet over te gaan tot bekrachtiging. 
Reden hiervan ligt in het feit dat SZW het systeem van Beoordelen (waar de 

certificatieschema’s onder vallen) gaat vervangen door Accreditatie. 
 

Dit proces moet voor het keuren van hijskranen en personen bouwliften medio 
2016 zijn gerealiseerd. Voor de persoonscertificatie zal dit op een later tijdstip 
geschieden.  

Voor TCVT is deze omzetting van cruciaal belang. Voorwaarde is nl dat de 
persoonscertificatie praktisch uitvoerbaar moet blijven en niet ten onder gaat aan 

allerlei administratieve regels. Het bestuur heeft een werkgroep geformeerd die 
voo15 februari a.s. met een intern advies hierover moet komen. 
 

 
Persoonscertificatie 

 
KO-vragen 
Mede in het licht van het bovenstaande, heeft de wetgever de KO-vragen in de 

theorie examens machinist laten vervallen. Wel is de cesuur-eis aangescherpt:  
42 van de 50 vragen moeten goed worden beantwoord.  

Deze wijziging gaat in per 1 januari 2015 (zie Staatscourant Jaargang 2014,  
Nr. 36339). 

 
Machinist KROL 
Sinds 21 november jl. wordt het TCVT examen machinist KROL afgenomen. 

Hiervoor heeft de examencommissie KROL praktijkexamens opgesteld en de 
daarbij behorende onderliggende documenten ontwikkeld. 

Per 1 april 2016 is het certificaat machinist KROL verplicht op ProRail spoor. 
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Praktijkexamens machinist 

Per 1 januari 2015 zijn de nieuw ontwikkelde praktijkexamens machinist 
operationeel. De examencommissie heeft een deel van de oude opdrachten 
vervangen door nieuwe. Het TCVT examenprotocol is hiertoe gewijzigd. 

 
 

Aangepaste documenten 
Het bestuur TCVT heeft op 16 december jl. de volgende documenten vastgesteld: 
 

• W2-01 (14-163) keuren offshore kranen  
• W6-01 (14-145(6)) keuren funderingsmachines (validatieperiode tot 1-7-15) 

• TSJ 36 (14-119(4)) wijzigingen op WSCS keuren hijskranen 
• TSJ 38 (14-168(3)) wijzigingen op keuren en gebruik ALK 
• Examenprotocol W4 (14-106(4)) 

• VT-111 Reglement Werkkamer (14-179) 
• VT-119 Validatie procedure (14-160) 

• VT-800 Reglement beeldmerk (14-122(5)). 
 
De documenten kunt u raadplegen op onze website: www.tcvt.nl.  

 
 

Info bijeenkomst TCVT examinatoren (herhaling) 
Op 4 februari 2015 is er een herhaling van de informatiebijeenkomst voor TCVT 
examinatoren te Houten, zoals eerder gehouden op 5 november jl. te Harderwijk. 

Tijdens deze avond-bijeenkomst worden de examinatoren geïnformeerd over 
lopende zaken binnen TCVT op het gebied van persoonscertificatie en de nieuwe 

praktijkexamens voor machinisten. Aanmelden kan via uw CKI. 
 
 

Beëindiging werkzaamheden TuV Rheinland voor TCVT 
TuV Rheinland heeft aangegeven haar voorlopige ministeriele aanwijzing niet te 

willen continueren en per 31 december 2014 haar werkzaamheden voor TCVT te 
staken. 
De bij TuV Rheinland onderhanden zijnde certificaten worden overgedragen. 

 
 

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

Zie voor meer informatie onze website - http://www.tcvt.nl 


