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TCVT  onderschrijft de uitkomsten van het rapport v an de Onderzoeksraad Voor  
Veiligheid inzake een ongeval met een torenkraan.  
TCVT heeft nota genomen van de aanbevelingen dat de  kraankeuringen uitgebreid 
zouden moeten worden met functionele toetsingscrite ria voor de besturings- en 
beveiligingssystemen”. Binnen TCVT zal nader worden  bekeken hoe de aanbevelingen 
in de keuringsschema’s kunnen worden verwerkt.  
De aanbeveling om een meldpunt op te zetten voor (b ijna) ongevallen verdient nadere 
bestudering. 
Op 12 januari a.s. organiseert TCVT een symposium o ver de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige keuringen niet alles omvattend zijn en dat ook de 
leverancier/fabrikant een grote verantwoordelijkheid heeft. TCVT wil dan ook op korte termijn 
met alle betrokkenen in overleg treden om de informatiestroom vanuit de 
leverancier/fabrikant ook voor de gebruiker en de keuringsinstellingen toegankelijker te 
maken. In het bijzonder daar waar het gaat over de kwaliteit van het product: de kraan. 
TCVT zal waar nodig haar keuringsschema’s daarop aanpassen. 
 
 
Het opzetten van een meldpunt voor (bijna) ongevallen zou naar de mening van TCVT 
mogelijk kunnen maken dat er meer inzicht komt in het gebruik van kranen en de mogelijke 
gevaren daarbij. Op basis van de hieruit voortvloeiende informatie zouden de TCVT-
schema’s voor periodieke keuringen en voor de persoonscertificatie van de machinist 
kunnen worden aangepast. Deze suggestie van de Onderzoeksraad Voor  Veiligheid 
verdient nadere bestudering. 
 
 
Wat is TCVT ? 
TCVT staat voor de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport. 
TCVT opereert in de bouwnijverheid en gelieerde sectoren op het gebeid van verticaal 
transport (hijswerkzaamheden) op basis van een convenant met het ministerie van SZW. 
TCVT maakt de keuringsschema’s op basis waarvan periodieke keuringen van kranen plaats 
vinden door keuringsinstellingen waarmee TCVT een overeenkomst heeft. 
Daarnaast maakt TCVT schema’s op basis waarvan machinisten worden geëxamineerd om 
een TCVT certificaat te behalen. 
www.tcvt.nl 
 
 
Informatie: 
Volkert Overbeeke:  06-53821523 
Voorzitter TCVT 
 
Secretariaat TCVT:  
Paul Uilenbroek: 06-533735423 
postbus 154  3990 DD Houten 
 


