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In het najaar is er achter en voor de schermen veel gebeurd binnen TCVT. 
Naar aanleiding van het raport van de Arbeidsinspectie is er een symposium over 

persoonscertificatie georganiseerd en heeft een hierna opgerichte commissie een 
advies voor het CCvD opgesteld hoe de examinering er in de toekomst uit zou 
moeten zien. 

De discussie over de eisen die aan buitenlandse machinisten moeten worden 
gesteld ligt nu bij het Ministerie van OC&W, nadat er volop contacten zijn geweest 

met SZW. TCVT is en blijft van mening dat de eisen die aan een buitenlandse 
machinist worden gesteld, gelijk moeten zijn als die aan die voor  een Nederlandse 
machinist. 

De invoering van de nieuwe schema’s is door de discussie over de buitenlandse 
machinisten uitgesteld, maar hier gloort op afzienbare termijn hoopt. voor 1 maart 

moet TCVT alle schema’s WDA&T en WSCS nogmaals herzien en vast stellen, 
waarna invoering per 1 juli 2012 reëel is. 
 

 
Voortgang rapportage Onderzoeksraad 

De door TCVT in het leven geroepen commissie inzake het advies over elektronica 
op kranen, is inmiddels twee maal bijeen geweest en de TU-Delft gaat een 
onderzoek doen naar elektronica in kranen. Verwachting is dat het onderzoek 

medio 2012 wordt opgeleverd. Hiervoor maakt de TU Delft een risico-analyse (RA) 
voor 3 soorten kranen: MK, MTK en TK 

- in deze RA wordt uitgegaan van de hydrauliek, de elektronica en het 
mechanische gedeelte; 

- basis voor de RA is de Machinerichtlijn, de EN 12200 en de EN 14121; 

- er wordt een onderzoeksopdracht geformuleerd door de TuD. 
De RA wordt uitgevoerd door studenten.  

 
Onderzoek AI naar keuring kranen 
De AI heeft medio december haar onderzoek naar het keuren van kranen aan TCVT 

gezonden ter commentaar. TCVT zal rondom de aanbevelingen een bijeenkomst 
organiseren en naar aanleiding daarvan de eisen, waar nodig, aanpassen. 

 
Keuring Railinframachines  

Het schema W5-01, keuring railinfra machines is medio 2011 gereviseerd en 
ingevoerd (zie Nieuwsbrief nr 5). Op dinsdag 21 februari wordt over de eisen uit 
het schema een mini-symposium georganiseerd bij BAM Rail te Dordrecht. 
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Tarieven 2012 

Het bestuur TCVT heeft besloten om de tarieven voor stickers en 
persoonscertificaten per 1 januari 2012 met 10% te verlagen !  

Hiermee tracht TCVT een bijdrage te leveren aan het beperken van de kosten voor 
personen en bedrijven. 
 

Plan van Aanpak 2012 
Het plan van Aanpak 2012 is door het bestuur vastgesteld. Dit betekent dat TCVT 

in 2012 de volgende zaken gaat oppakken. 
 

A. Omzetting schema’s.  De vrijwillige schema’s omzetten in het format model 

A&T + tekstuele verbeterslag. 
 

B. Convenant  invoeren en evt statuten kritisch beoordelen en waar nodig laten 
aanpassen. 

 

C. Persoonscertificatie. Aanbevelingen uit AI-rapport / Cie examinering 
implementeren. 

* Examenanalyses invoeren 

* Bijscholing herijken 
 

D. Invoering keurmeester. -Opzetten schema keurmeester hijskranen, incl. 
opstellen eindtermen. 

  Rapportage AI-onderzoek keuren van kranen 2011 afwachten alvorens actie.     
  Verwachting is dat het rapport begin januari 2012 openbaar wordt. 
*Uitwerken keurmeester W1-02. 

 
E. PR TCVT wil haar bekendheid vergroten. Hiertoe wordt: 

* TCVT symposium over AI-rapport kraankeuringen georganiseerd; 
* TCVT symposium over W5-01 georganiseerd; 

* jaarverslag uitgegeven; 

* nieuwsbrief uit gegeven; 
* TKD inzetten als PR-instrument. 

 
F. Onderzoeksraad.  Uitvoeren aanbevelingen Onderzoeksraad in W3-11 / 

uitkomsten Commissie Onderzoeksraad hierin meenemen. 

 
G. Europa.  Leg contacten met Esta en EUA (Europese federatie van 

verhuurders).  
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Samenstelling bestuur 2012 

Per 31 december jl zijn de volgende personen om verschillende redenen uit het 
bestuur TCVT terug getreden: Bennink, Dijkman, van Duren, Noordhoek, Oomen 
en Versluis. 

Het bestuur bestaat per 1 januari 2012 uit de heren: Overbeeke, Crombeen, Free, 
Kroes, van Oort en van der Steen. Er zijn vacatures voor Deltalinqs en Bouwend 

Nederland. 
 
Vaststelling schema’s en TSJ’s 

Per 7 december jl. is het schema keuring werkbak W3-07 (11-121(2)) vastgesteld. 
Daarnaast zijn per genoemde datum de TSJ’s 23 en 28 gewijzigd en 29 

vastgesteld.  
 
Agenda 2012  

10 januari  WK 1 
10 januari  WK 8 

12 januari  werkgroep W3-11 
18 januari  CKI’s WK 3 
24 januari  WK 3 

25 januari  DB 
27 januari  examencommissie WK 1 

9 februari  WK 4 
?? februari  CCvD extra 
21 februari  symposium W5-01 

7 maart  CCvD 
15 maart  WK 2 

21 maart  Bestuur 
11 april  DB 
9 mei   CCvD 

23 mei  Bestuur 
22 augustus  DB 

26 september CCvD 
10 oktober    Bestuur 
24 oktober  DB 

28 november CCvD 
12 december Bestuur 

 
 

Vragen 
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande of anderszins vragen of opmerkingen. 
Mail dan naar info@tcvt.nl. , maar ook een bijdrage aan deze nieuwsbrief wordt op 

prijs gesteld. 
 

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


