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De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in haar eindrapport inzake het 
bezwijken van een torenkraan in Rotterdam op 10 juli 2008, de 

aanbeveling naar TCVT gedaan om “het certificatieschema voor 
torenkranen uit te breiden met functionele toetsingscriteria, onder andere 

op het gebied van electronische besturingssystemen”.  
 
TCVT neemt deze aanbeveling over en voert de volgende wijzigingen door in haar 
keuringsschema periodieke keuring van hijskranen: 
- Controle op resultaten van de volgens de nieuwe CE regels noodzakelijke 
beproevingen door de fabrikant en meenemen van deze resultaten in de 
keuring; 

- Beproeven van het elektronisch besturingssysteem tijdens de keuring op 
functionaliteit; 

- Controle op de aanwezigheid van een getekende verklaring van de 
fundatieberekening bij de opstellingskeuring. 

 
Daarnaast doet TCVT de aanbeveling aan SZW om de veiligheid voor het werken 
met torenkranen te vergroten door het keuringsregiem te verbeteren.  
Dit kan door het vervangen van de verplichte twee-jaarlijkse periodieke TCVT 
torenkraankeuring door een verplichte opstellingskeuring volgens het TCVT schema 
met behoud van de verplichte periodieke TCVT keuring bij opstellingen die langer 
dan twee jaar op één locatie staan, eveneens volgens TCVT schema. 
 
Deze aanbeveling vraagt om een, door het Ministerie van SZW uit te voeren, 
wijziging van de Arbowet en Warenwetregeling machines.  
 
Wat is TCVT ? 
TCVT staat voor de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.  
In TCVT zijn alle partijen die betrokken zijn bij Verticaal Transport vertegenwoordigd. TCVT 
opereert in de bouwnijverheid en gelieerde sectoren op het gebied van verticaal transport 
(hijswerkzaamheden) op basis van een convenant met het ministerie van SZW. 
 
TCVT maakt de keuringsschema’s op basis waarvan keuringen van kranen plaats vinden 
door keuringsinstellingen waarmee TCVT een overeenkomst heeft en die door de minister 
zijn aangewezen. 
Daarnaast maakt TCVT schema’s op basis waarvan machinisten worden geëxamineerd om 
een TCVT certificaat te behalen. 

 
Voor meer informatie: zie onze brieven aan de Onderzoeksraad en SZW op 
www.tcvt.nl 


