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TCVT/secr/10-093 

Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van TCVT. Met deze nieuwsbrief wil TCVT de 
informatie en communicatie met haar achterban verbeteren. In principe verschijnt 
de nieuwsbrief 4x per jaar. 

 
De afgelopen periode is het relatief rustig geweest binnen TCVT. Wel is er veel 

werk verzet binnen een aantal werkkamers. Werk dat in de komende maanden 
moet resulteren in nieuwe TCVT-schema’s die voor een goede aansluiting zorgen 
met de hedendaagse praktijk.  

 
De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website – http://www.tcvt.nl. 

 
 
Hijs- en hefgereedschappen 

In goed overleg met EKH zijn de laatste zaken met betrekking tot de examinering 
keurmeester hijs- en hefgereedschappen opgelost. Hierdoor is het mogelijk om in 

de loop van 2010 examen te doen. De examinering zal onder toezicht staan van 
DNV. Het opleiden tot examinering gaat buiten TCVT om. 
 

 
Keuring hijskranen 

Per 16 juni 2010 is het TCVT-schema “periodieke keuring hijskranen” summier 
aangepast. De aanpassing(eigenlijk een vervolmaking) van W3-11 is geldig 
geworden via TSJ 28 (TCVT Schema Journaal) dat op de website is te vinden. 

 
 

Herziening schema persoonscertificering 
In de vorige nieuwsbrief melden wij u dat TCVT, op verzoek van SZW, bezig is om 
de schema’s persoonscertificering (W4-01 t/m W4-07) om te zetten in zogenaamde 

schema’s voor aanwijzing en toezicht. Bij de toetsing door SZW bleken er in de 
SZW-modellen die gebruikt worden voor de nieuwe schema’s enkele onjuistheden 

te zitten. TCVT is gevraagd om haar reeds ingediende schema’s opnieuw op te 
stellen. Inmiddels is dit gebeurt en liggen de herziene schema’s ter finale 
vaststelling bij SZW.  

 
TCVT gaat er nog steeds vanuit dat de schema’s persoonscertificering per 1 

september a.s. kunnen worden ingevoerd. De nieuwe praktijkexamens en de 
examinatoreninstructie zijn inmiddels gereed en ook het examenprotocol is 

inmiddels aangepast. 
De eindtermen van de betreffende schema’s zullen niet ingrijpend wijzigen. 
 

 
Keuring railinframachines 
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  TCVT/secr/10-060 

Binnen werkkamer 5 wordt op dit moment hard gewerkt om het schema W5-01 

grondig te reviseren. Door invoering van diverse Europese normen zijn een aantal 
keuringseisen voor Europa gelijk geschakeld. De weerslag hiervan moet in het 
schema worden opgenomen. Daarnaast worden een aantal bestaande TSJ’s in het 

nieuwe schema vastgelegd. Verwachting is dat het vernieuwde schema voor 2011 
gereed zal zijn. 

 
 
Vragen 

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande of anderszins vragen of opmerkingen. 
Mail 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 

 


