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TCVT/secr/11-020 

Voor u ligt de vierde Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt  3x per jaar. 
 
Het is op dit moment relatief rustig binnen de TCVT-gelederen. De goedkeuring van 

de WDA&T-schema’s wordt niet eerder dan in mei verwacht. Het rapport van de AI 
naar de persoonscertificatie binnen TCVT wordt op z’n vroegst in maart verwacht 

en het onderzoek naar het keuren van kranen door de AI bevindt zich in de opstart 
fase. 
 

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

 
Gesprek  TCVT met SZW over de rapportage naar de  Onderzoeksraad  
TCVT heeft op 10 januari jl een gesprek gehad met SZW over de aanbevelingen 

van TCVT aan de Onderszoeksraad en SZW inzake het ongeval met een 
torenkraan. 

TCVT heeft nogmaals aan SZW uitgelegd hoe zij een uitbreiding/aanpassing van 
W3-11 voor zich ziet: 

• Naast de verplichte periodieke keuring ook een verplichte opstellingskeuring; 

• Verplichte controle op de aanwezigheid van een fundatieberekening; 
• Controle op de elektronica van de machine bij de keuring. 

Er is afgesproken om een eventueel gesprek met de Onderzoeksraad gezamenlijk 
te voeren. 
 

 
Hijs- en hefwerktuigen (W8-01) 

De invoering  van het schema W8-01 keuring hijs- en hefwerktuigen voor 
beroepsmatig personenvervoer, is uitgesteld naar 1 juli 2011. Reden hiervoor ligt 
in het feit dat er nog enkele kleine aanpassingen aan het schema moesten worden 

gedaan en dat het schema mee gaat in de door SZW eenzijdig bepaalde 
vaststellingsregeling van mei 2011. 

 
 
Exameninstelling geschorst 

De schorsing van V-tas als exameninstelling TCVT heeft er toe gelid dat V-tas geen 
exameninstelling meer is. De werkzaamheden van V-tas als exameninstelling zijn 

per 1 januari 2011 overgenomen door Certi-flex. 
 

 
Bijscholing machinisten 
Machinisten die een certificaat hebben dat is afgegeven na 1 juli 2008 (MK na 1 

maart 2008) moeten, om in aanmerking te komen voor automatische 
hercertificatie, de tussentijdse bijscholing volgen en voldoende praktijkuren 
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draaien. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan moeten deze machinisten opnieuw 

examen doen. Voor machinisten met een certificaat dat is afgegeven voor 1 juli 
2008 (resp. 1 maart 2008 voor MK) geldt de verplichte bijscholing nog niet, maar 
het mag natuurlijk wel. 

Met de invoering van de nieuwe WDA&T-schema’s kan het niet volgen van de 
bijscholing en/of het hebben van onvoldoende praktijkervaring zelfs leiden tot 

tussentijdse schorsing van het TCVT-certificaat, met alle gevolgen van dien. 
 
Als een kandidaat tussentijds met goed gevolg examen doet voor een TCVT 

persoonscertificaat W4, dan vervalt de eis voor de bijscholing. Immers, er is dan 
getoetst op de eindtermen TCVT W4. 

 
 
TCVT en de keuring Hoogwerker W7-01 

TCVT heeft het schema W7-01, keuring van hoogwerkers, ingetrokken. Het schema 
was sterk verouderd en behoefde revisie. Echter de markt achtte een schema W7-

01 niet meer opportuun. TCVT adviseert dringend om het keuringsschema niet 
meer te (laten) gebruiken. 
 

 
Agenda 2010 

02 maart 2011 vergadering Werkkamer 2 
08 maart 2011 vergadering Werkkamer 4 
16 maart 2011 vergadering CCvD 

24 maart 2011 vergadering exameninstellingen 
30 maart 2011 vergadering Bestuur  

30 maart 2011 vergadering Werkkamer 6 
01 april 2011 vergadering Werkkamer 5 
12 april 2011 vergadering CKI’s werkkamer 3 

13 april 2011 vergadering DB 
16 april 2011 EXAMINATORENDAG 

11 mei 2011  vergadering Werkkamer 5 
25 mei 2011  vergadering CCvD 
08 juni 2011  vergadering 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 

 


