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TCVT/secr/19-081 

Voor u ligt de vierendertigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere 
keren per jaar.  

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

 
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-410  protocol examinering 
- VT-421  examinatorentoets 
- TSJ 45  W2-01: keuren offshore kranen 

- TSJ 47  W3-01: keuren hijskranen 
- TSJ 48  W4: eisen m.b.t. persoonscertificatie en -registratie 

- TSJ 49  W6-01: keuren funderingsmachines 
- TSJ 50  W1-01: keuren hijs- en hefgereedschap 

 

 
Registratie van machinisten  

TCVT gaat de wettelijk verplichte certificaten van machinisten (W4-01 t/m W4-07) 
per 1 januari 2019 1) in opdracht van de Minister uitgeven als “registratie” via een 

aparte stichting: TCVT RA (Register Administratie).  
Dit gebeurt van rechtswege door een wetswijziging. Een TCVT-certificaat wordt 
kosteloos omgezet naar een Registratie. De machinist moet hiervoor info aan TCVT 

RA sturen. De meeste machinist hebben hierover al meerdere emails ontvangen. 
Geen info aan TCVT RA betekent geen omzetting van het certificaat en per 1-1-

2020 geen “hijsbewijs” meer !!! 
 
De registratie is persoonsgebonden. Daarom is de machinist aanspreekpunt voor 

TCVT RA en communiceert TCVT RA direct met de machinist (voor zover hun 
gegevens bekend zijn). 

Met de omzetting wordt ook het boekje vervangen door een DSP-pas. 
 
De niet wettelijk verplichte certificaten, zoals voor de KROL-machinist, de 

Hijsbegeleider en de Keurmeester blijven verstrekt worden door DNVGL als TCVT-
certificaat.  

 
Door TCVT RA geautoriseerde personen kunnen inloggen op de besloten site en 
controleren welke praktijkervarings- en opleidingseisen een machinist verticaal 

transport bezit c.q. bijscholing en/of praktijkuren bijschrijven.  
Bedrijven kunnen sinds 1 juni 2019 een autorisatiecode aanvragen bij TCVT RA: 

kantoor@tcvt-ra.nl 
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Jaarverslag TCVT 2018 
Het TCVT jaarverslag 2018 is te downloaden vanaf onze website: www.tcvt.nl 
 

 
Examinatorentoets VT-421 

Alle TCVT examinatoren moeten uiterlijk per 1 november 2019 in het bezit zijn van 
een TCVT-examinatorencertificaat om TCVT-examens af te mogen nemen.  
De examinatoren zullen ook vaker worden geauditeerd. Hiermee moet de 

examinering op een nog hoger niveau komen. Gevolg zou kunnen zijn dat minder 
goed opgeleide machinisten niet direct zullen slagen voor hun examen. 

 
 

Erkenning bijscholing VT-413 
Per 1 juli 20919 moet de erkende bijscholing niet meer worden gevolgd bij een 
erkende opleidingsinstelling, maar bij een door TCVT erkende trainer. 

Het is uiteraard nog wel mogelijk dat deze erkende trainer wordt ingehuurd door 
een (voorheen erkende) opleidingsinstelling. 

Check op www.tcvt-ra.nl welke trainer erkend is per 1 juli 2019. 
 
 

Ongeval machinistenlift bij torenkraan te Den Haag 
Ook TCVT is onlangs opgeschrikt door het dodelijke ongeval van een torenkraan 

machinist die gebruikt maakte van zijn machinistenlift. 
Binnen TCVT wordt gekeken of en zo ja hoe het keuringschema W3-01 moet 
worden aangepast. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hier meer over kunnen 

zeggen. 
 

 
1) De datum van 1-1-2020 is zeer waarschijnlijk, maar nog altijd onder voorbehoud. 

 

 
Vragen 

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


