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TCVT (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) staat voor veiligheid 

in het verticaal transport. Vakbekwame mensen, veilige machines en middelen 

en juiste werkomstandigheden zijn noodzakelijk om deze veiligheid te kunnen 

garanderen. TCVT zorgt voor de schema’s om deze veiligheid te kunnen controleren 

en certificeren. Daarbij is stabiliteit en continuïteit  heel belangrijk voor onze 

organisatie. Net als bijblijven en het volgen van de technische ontwikkelingen. 

TCVT verenigt veel verschillende partijen, met soms heel verschillende meningen 

en standpunten. Ik waardeer enorm de open wijze waarop binnen TCVT 

gecommuniceerd en gediscussieerd  wordt. Met begrip voor elkaars standpunten. 

En dat komt uiteindelijk de kwaliteit en veiligheid van het verticaal transport weer 

ten goede.

Afgelopen jaar zijn er twee belangrijke onderzoeken geweest die TCVT aangaan, 

namelijk het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een rapport over 

persoonscertificering. In het rapport doet de Onderzoeksraad een aanbeveling aan 

TCVT. Namelijk de aanbeveling om waar mogelijk nieuwe toetsingscriteria op te 

stellen. Criteria die wellicht naast mechanisch falen ook het falen van elektronica 

en de besturing van de torenkranen aan de orde zouden kunnen stellen. TCVT 

zal deze onderwerpen en de uitkomsten van het rapport in 2010 uitgebreid aan 

de orde laten komen. Daarbij zal zij ook in gesprek gaan met andere betrokken 

partijen. In dit jaarverslag leest u meer over het onderzoek.

Het onderzoek over persoonscertificering was eind 2009 nog niet helemaal 

afgerond. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de communicatie vanuit 

TCVT beter kan. Vandaar dat we in 2010 met een nieuwsbrief zullen komen. 

Verder wordt er in het rapport gesproken over de werkwijze van de Certificaties 

& Keuringsinstellingen (CKI’s). In 2009 is besloten de functie van examinator 

en opleider te scheiden. Zodat er geen belangenverstrengelingen ontstaan. Een 

examinator is een belangrijke spil in het hele proces van certificering. De kwaliteit 

van een persoonscertificaat bepaalt immers ook de kwaliteit van een (beginnend) 

kraanmachinist.

Afgelopen jaar organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

een symposium over de stelselwijziging van accrediteren naar beoordelen. TCVT 

werd als beheerstichting uitgenodigd om haar kant van het verhaal te vertellen. 

We zien dit als een erkenning voor ons werk. Daar mogen we best trots op 

zijn. Tijdens dit symposium pleitte TCVT er voor dat alles wat in het kader 

van de stelselwijziging gebeurt, steeds gericht moet zijn op de praktijk van de 

veiligheid van het verticaal transport. Verder gaven we onze mening over de 

nieuwe modelschema’s die enerzijds voor uniformiteit zorgen, maar anderzijds 

soms tot een erg strak keurslijf leiden. En bovendien vaak moeilijk leesbaar zijn. 

De praktijk zal uitwijzen of dit inderdaad het geval is. TCVT houdt in ieder geval 

de vinger aan de pols. Het is overigens wel jammer dat de ontwikkeling en het 

operationeel zijn van dit nieuwe stelsel de nodige tijd vergen.

Sinds 2009 heeft TCVT een nieuw werkveld en een nieuwe werkkamer. Werkkamer 

8 startte met het opstellen van schema’s voor de hijs- en hefwerktuigen voor 

beroepsmatig personenvervoer. TCVT is verheugd dat ook dit verticaal transport 

bij haar stichting is ondergebracht.
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Ook het akkoord van de Raad van Accreditatie (RvA) op W3-11 (keuring hijskranen) 

was een belangrijke stap. Het heeft lang geduurd voordat dit akkoord er lag. We 

zijn dan ook blij dat deze er nu eindelijk is. Het heeft tot meer begrip geleid tussen 

de RvA en TCVT.

Misschien heeft u het al opgemerkt; TCVT heeft een nieuwe, krachtiger en heldere 

website en huisstijl. Op deze wijze brengen we de communicatie met onze 

opdrachtgevers, partners en betrokkenen op een hoger plan. Een lijn die we de 

komende jaren door willen zetten.

Volkert Overbeeke, voorzitter TCVT
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Verticaal transport is altijd in beweging. En zolang we in Nederland blijven bouwen 

en handelen, zal verticaal transport hierin een belangrijke rol spelen. Van betonnen 

rioleringspijpen tot werkbakken, zonder hijskranen zouden veel transporten 

een stuk lastiger gaan, zo niet onmogelijk zijn. Veiligheid is hier een absolute 

vereiste. Hijskranen moeten in optimale staat verkeren; hijsmiddelen moeten 

betrouwbaar zijn en de machinisten zijn dé deskundigen en moeten hun vak goed 

verstaan. Om die veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, moet het verticale 

transport aan een groot aantal eisen voldoen. Eén daarvan is certificering. Deze 

certificering geldt zowel voor het materieel als voor machinisten die dagelijks de 

hijskranen bedienen. De certificering is door het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid gedelegeerd. TCVT (stichting Toezicht Certificatie Verticaal 

Transport) is het aanspreekpunt voor deze certificatie. De stichting houdt toezicht 

op alle certificering rondom het verticale transport. En dat is een hele klus. Vooral 

omdat er enorm veel partijen bij het traject van certificering betrokken zijn.

Zorgvuldig handelen
TCVT leidt de certificering in goede banen. De stichting maakt en beheert schema’s 

voor mensen en materieel. De eisen van veiligheid staan globaal omschreven in 

de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet. Maar TCVT gaat een stap verder 

en vult dit globale raamwerk in tot een gedetailleerd schema met  concrete eisen 

en voorschriften. Zodat de afspraken voor iedereen helder en duidelijk zijn. In 

de certifcatieschema’s staan de eisen waaraan mensen, materiaal en machines 

betrokken bij verticaal transport moeten voldoen. De schema’s moeten altijd  

worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en daarna 

worden bekrachtigd door het bestuur en/of het ministerie. Pas dan hebben ze 

rechtskracht. De rol van het CCvD is hierin cruciaal. Zij zijn opdrachtgever aan de 

werkkamer en beoordelen het advies van de werkkamer.

Hijskranen ondergaan regelmatig keuringen. Dit gebeurt door een Certificatie en 

keuringsinstelling (CKI), die gecontroleerd wordt door de Raad voor Accreditatie 

(RvA). Een goedgekeurde hijskraan krijgt een certificaat en een sticker met het 

beeldmerk van TCVT. Maar ook machinisten moeten aan een aantal specifieke 

eisen voldoen. Hiervoor moeten zij een examen afleggen. De CKI controleert of de 

examens voldoen aan de eisen die TCVT heeft vastgelegd in haar certificatieschema’s. 

Als de machinist slaagt, krijgt hij naast een persoonscertificaat ook nog een 

praktijkregistratieboekje. Hierin moet hij zijn werkzaamheden bijhouden. De CKI 

geeft de persoonscertificaten door aan TCVT die deze vervolgens bijhoudt in een 

persoonsregister. Een register dat iedere certificaathouder en opdrachtgever kan 

raadplegen. Daarnaast beheert TCVT de itembank met daarin alle gegevens en 

opdrachten voor de examens voor persoonscertificatie.

Onderzoek
Allemaal regels en allemaal binnen het kader van certificering om de veiligheid 

van mensen en materialen te waarborgen. En omdat dit zo ontzettend belangrijk 

is, lieten we in 2009 de juridische knelpunten van de persoonscertificatie eens 

goed in kaart brengen. Daarnaast was er het onderzoek naar een ongeval in het 

verticale transport. De conclusies van beide onderzoeken zullen leidend zijn voor 

de komende jaren. TCVT blijft daarbij alert op verbeterpunten en zal alles in het 

werk stellen voor een gedegen en heldere certificering.
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OnderzOeksraad OnderzOekt 
OnGeval met tOrenkraan

interview met OnderzOeker

In 2008 bezwijkt op een bouwlocatie aan de Prinsenlaan in Rotterdam 

een torenkraan. Een tragisch ongeval waarbij de machinist om het 

leven kwam. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar 

dit ongeval. Een gesprek met de heer Jager. Hij is senior onderzoeker 

industrie, buisleidingen en netwerken en bouw en dienstverlening bij de 

Onderzoeksraad.

Wie gaf opdracht voor dit onderzoek?
‘De Onderzoeksraad voor Veiligheid besluit op eigen gezag of hij onderzoek doet 

of niet. Zo staat het ook in de Rijkswet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid.’

Wat was uw rol in het geheel?
‘Ik was met een collega al snel op de plaats van het voorval voor een eerste 

verkenning. Op basis van onze eerste bevindingen is besloten dat de Onderzoeks-

raad een onderzoek zou starten.’

Hoe is de commissie samengesteld?
‘De Onderzoeksraad bestaat uit vijf vaste leden. Elk onderzoek heeft een aparte 

begeleidingscommissie. Deze is samengesteld uit mensen met een uitgesproken 

ervaring op een vakgebied, nodig voor (onderdelen van) het onderzoek. In dit 

onderzoek was de Onderzoeksraad op zoek naar deskundigen op het gebied 

van staal, mechanica, het bouwproces, effecten van toezicht en effecten van 

zelfregulering. Maar ook mensen betrokken bij zelfregulering in het bouwproces 

en mensen die eerder onderzoek naar kraanongevallen hebben gedaan, waren 

voor dit onderzoek voor de Onderzoeksraad belangrijk.’

Hoe lang duurde het onderzoek?
‘Het onderzoek heeft zo’n 15 maanden geduurd. Het is gebruikelijk dat de 

Onderzoeksraad een onderzoek binnen een jaar afrond. Maar het verkrijgen 

van informatie (ook vanuit het buitenland) heeft lang geduurd. Hierdoor liep het 

onderzoek vertraging op. Dat betekende dat de inzageperiode, de tijd waarin 

betrokken partijen kunnen toetsen of er onjuistheden staan in het conceptrapport 

van de Onderzoeksraad, rond de tijd van de bouwvak lag. Daarop besloot de 

Onderzoeksraad de inzageperiode na de bouwvak te laten plaatsvinden. Vandaar 

dat dit onderzoek langer duurde dan aanvankelijk gepland.’

Wat waren de doelstellingen van het onderzoek?
‘De eerste doelstelling van een onderzoek naar een voorval is altijd: wat is hier 

gebeurd? De vraag die hierop volgt is dan: hoe kon dit gebeuren? In het proces 

van het beantwoorden van de eerste twee vragen worden de overige doelstellingen 

geformuleerd, die moeten leiden tot de beantwoording van de eerste twee vragen 

en van de laatste: hoe zouden we een dergelijk voorval in de toekomst kunnen 

voorkomen?’





Hoe snel ontdekte de Onderzoeksraad dat er een fout in het 
ontwerp van de kraan zat?
‘Dat is een kwestie van deduceren, dus dat gaat geleidelijk. Op basis van de 

beschikbare informatie heeft de Onderzoeksraad mogelijke scenario’s bekeken 

en hypotheses geformuleerd. Zodra de sporen in een bepaalde richting wijzen, 

worden één of meerdere hypothetische oorzaken benoemd. Het vervolgonderzoek 

is er om vast te stellen welke hypothesen kunnen worden onderbouwd en welke 

moeten worden verworpen. Deze werkwijze is in het rapport terug te vinden.’

Het onderzoek was technisch van aard, maar ging ook over het 
ontwerp? 
‘Het onderzoek is ingericht op basis van de geloofwaardige scenario’s die uit 

het sporenonderzoek naar voren kwamen. Daarin zit een feitenonderzoek, wat 

bij het onderzoeken van het bezwijken van een torenkraan dan vooral ook een 

technisch onderzoek is en een organisatorisch deel naar hoe bewerkstelligd wordt 

dat het ontwerp functioneert zoals het bedoeld is.  De Onderzoeksraad past op dat 

onderzoek de principes van veiligheidsmanagement toe als referentiekader.’ 

Wat verwacht u nu de conclusies bekend zijn?
‘De Onderzoeksraad probeert vooral duidelijk te zijn en spreekt partijen graag aan 

op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Torenkranen worden ingezet in een markt 

van vraag en aanbod. Vragende partijen zouden zich nu moeten realiseren dat ze 

goed moeten kijken wat ze kopen of gebruiken. Welke eisen ze daar aan stellen en 

wat dat betekent voor hun bedrijfsvoering en verantwoordelijkheden. Aanbiedende 

partijen zouden zich nu moeten realiseren dat ze beter moeten laten zien wat ze 

te bieden hebben en hoe ze zich onderscheiden van anderen. De Onderzoeksraad 

heeft vooral willen laten zien dat voorvallen met torenkranen niet zo heel vaak 

gebeuren. Maar als ze gebeuren kan dit nogal veel consequenties hebben.’

Hoe is dit onderzoek gepresenteerd?
‘Naast het openbaar maken van het rapport probeert de Onderzoeksraad zijn 

rapporten aan betrokken partijen te presenteren. De TCVT heeft de Onderzoeksraad  

gevraagd begin 2010 op een speciaal door de TCVT georganiseerd congres 

aanwezig te  zijn. Voor de Onderzoeksraad een uitgelezen mogelijkheid om het 

onderzoek te presenteren en duidelijk te maken dat de ontwikkelingen die zouden 

moeten worden nagestreefd alleen op brancheniveau, dus met alle betrokken 

spelers in het veld, kunnen worden ingezet.’ 

Belangrijkste eindconclusie van de Onderzoeksraad is dat de kraan bezweken 

is omdat deze niet voldeed aan de ontwerpcriteria van de fabrikant. Daarnaast 

zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. Een daarvan is dat de kraankeuringen 

uitgebreid zouden moeten worden met functionele toetsingscriteria voor de 

besturings- en beveiligingssystemen. Een andere aanbeveling betreft het 

opzetten van een meldpunt voor (bijna) ongevallen. Eind november deed TCVT 

een persbericht uit dat er begin 2010 een symposium georganiseerd zal worden 

over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad. In datzelfde persbericht staat 

ook dat ‘TCVT op korte termijn met alle betrokkenen in overleg wil 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 onderzoek van de Onderzoeksraad is te downloaden via www.onderzoeksraad.nl
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PersOOnsCErtifFICErinG; Een OnderzOek 
van kraanmaChinist tOt ministerie

interview met OnderzOekster

In 2009 deed Martine van der Poel onderzoek naar de persoonscertificering 

in het verticaal transport. Het werd een onderzoek naar vooral de 

juridische knelpunten in het proces van persoonscertificering. TCVT vroeg 

om dit onderzoek omdat er bij de achterban onduidelijkheid was over dit 

onderwerp. 

‘TCVT wilde graag de onduidelijkheden in kaart brengen’, vertelt Martine. ‘De 

persoonscertificering gaat over heel veel schijven en partijen. Bij dit proces 

zijn dus ook diverse partijen betrokken. Niet alleen TCVT en het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  spelen hierin een belangrijke rol. Ook de 

Raad van Accreditatie, Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Arbeidsinspectie, 

CKI’s, exameninstellingen en opleidingen zijn bij de persoonscertificering 

betrokken. En vergeet natuurlijk niet de machinisten, werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisaties, opdrachtgevers, aannemers, bouwbedrijven en 

kraanverhuurbedrijven. Een enorme verscheidenheid aan partijen. De kans op 

onduidelijkheden ligt dan natuurlijk op de loer.’

Knelpunt ligt elders
De opdracht vanuit TCVT was duidelijk; breng de juridische knelpunten tussen 

betrokken partijen in kaart, analyseer deze en doe aanbevelingen. Martine: ‘Een 

enorme uitdaging! Omdat ik nieuwsgierig was naar de onduidelijkheden en de 

mogelijke onvrede bij sommige partijen, besloot ik om mijn onderzoek voor een 

groot deel op interviews te baseren. Van kraanmachinist tot ministerie, ik wilde 

zoveel mogelijk mensen uit de verschillende doelgroepen spreken. Na al die 

gesprekken ontdekte ik dat de juridische knelpunten niet het eigenlijke probleem 

waren bij het tot stand komen van de persoonscertificering. De onduidelijkheden 

en wellicht frustraties bij sommige mensen en partijen liggen vooral in de wijze 

van communiceren. Die bleek lang niet altijd helder en duidelijk te zijn.’

Weinig zichtbaarheid
Na alle gesprekken en het bestuderen van vele inhoudelijke stukken ontdekte 

Martine negen knelpunten. Martine: ‘Ik begon met het in kaart brengen van 

alle partijen. Tijdens mijn onderzoek bleek dat er soms sprake is van weinig 

onderling vertrouwen. Dit wantrouwen ontstaat vanuit onwetendheid en een 

verkeerde voorstelling van zaken. Daarom heb ik geprobeerd de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen in kaart te brengen. Verder 

komt uit het onderzoek naar voren dat de effecten van de persoonscertificering niet 

goed zichtbaar zijn en dat er te weinig geregistreerd wordt. Dit is niet bevorderlijk 

voor het vertrouwen en het inzien van het nut van dergelijke certificatie. Om 

een voorbeeld te noemen; veel machinisten hebben twijfel over het nut van de 

persoonscertificering. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Het is aan TCVT om dit 

nut en het belang hiervan duidelijker te communiceren. Met meer en beter overleg 

en betrokkenheid win je enorm aan vertrouwen.’





Schijnproblemen
‘Het belangrijkste knelpunt waar ik in mijn onderzoek op stuitte had te maken 

met schijnbare problemen rondom TCVT, examinering en hercertificering. Ik 

ontdekte dat de procedures over het algemeen goed vastgelegd zijn. Dat hier toch 

onduidelijkheden over bestaan betekent dat de communicatie niet optimaal is. 

En dat zorgt voor allerlei vervelende schijnproblemen. Zo bleek uit de interviews 

dat sommige partijen en instanties de deskundigheid van de overlegorganen van 

TCVT, CKI’s, examenorganisaties en machinisten onvoldoende vinden. De eisen 

van deskundigheid zijn wel in documenten vastgelegd, maar worden niet nader 

gespecificeerd. En dat kan dus voor onduidelijkheid zorgen.’

‘Verder ontdekte ik nog dat informatie soms niet als transparant wordt ervaren, 

dat de TCVT onvoldoende objectief zou zijn en dat de uniformiteit van de CKI’s en 

exameninstellingen in het geding zou zijn. Voor dit laatste geldt dat de vereisten 

voor uniformiteit wel zijn vastgelegd, maar dat de garantie op naleving hiervan 

ontbreekt. Tot slot is er onduidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling tussen de 

CKI en de exameninstelling. De CKI mandateert de examinering  aan de examen-

instelling en blijft juridisch verantwoordelijk. Als laatste belangrijke punt bleek dat 

er te weinig geregistreerd wordt (ongevallenregistratie). Zolang dit niet gebeurt 

zal het lastig zijn om inzicht te krijgen in de oorzaken en verbeteringen rondom 

diverse activiteiten.’

Conclusie
‘Een van de conclusies van het onderzoek is dat de juridische procedure goed 

ik elkaar steekt. En dat is knap met zoveel partijen. Het is opvallend om te zien 

dat de door mij gesignaleerde knelpunten eigenlijk allemaal het gevolg zijn van 

gebrekkige communicatie en een onvoldoende toezicht. Dit toezicht is vooral 

belangrijk om de deskundigheid te kunnen blijven waarborgen. Er is geen periodiek 

toezicht op de certificatie. Ook hier zou het een en ander in verbeterd kunnen 

worden. Het zou goed zijn als de Arbeidsinspectie en IWI regelmatig en periodiek 

zouden controleren. Een andere conclusie is dat TCVT meer betrokkenheid moet 

tonen. Meer communiceren met de achterban. En meer meetbaar maken zodat 

er jaarlijks harde cijfers gepubliceerd kunnen worden; hoeveel  mensen worden 

jaarlijks opgeleid, wat is het slagingspercentage, hoeveel controles worden 

uitgevoerd en hoeveel kraankeuringen geschieden er jaarlijks. Cijfers die een 

onderbouwing kunnen zijn voor het vertrouwen en de acceptatie van de noodzaak 

van certificering. Zowel voor personen als voor machines.’

‘Ik pleit er daarom in het onderzoek ook  voor om de communicatie uit te breiden, 

het toezicht te waarborgen en de resultaten te registeren. Verder is het verstandig 

om de deskundigheid van de overlegorganen van TCVT te specificeren. Eigenlijk 

allemaal verbeterpunten die te maken hebben met een goede communicatie 

richting de diverse partijen. Juridisch is alles goed dichtgetimmerd, tenminste 

voor zover mijn onderzoek reikt. Gelukkig maar, want communicatieverbeteringen 

zijn, denk ik, eenvoudiger te veranderen dan juridische aspecten.’

Het onderzoek van Martine van der Poel ‘Persoonscertificering in het verticaal 

transport: voor verbetering vatbaar?’ is te downloaden via www.tcvt.nl
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Machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 

10tm of meer, zijn verplicht een persoonscertificaat bij zich te hebben. Deze 

verplichting geldt vanuit de Arbowet. Dit paspoort van bekwaamheid heeft een 

geldigheidsduur van vijf jaar. Sinds 2008 moet de machinist kunnen aantonen 

dat hij voldoende praktijkervaring en theoriekennis heeft. De praktijkervaring 

houdt de machinist bij in zijn TCPR-boekje. Binnen vijf jaar moet de machinist de 

verplichte bijscholing van twee dagen met succes afsluiten om een automatische  

verlenging van zijn persoonscertificaat te krijgen.

De opleiding tot machinist en de bijscholingen gaan via opleidingsinstituten. 

Een exameninstelling verzorgt vervolgens het examen. TCVT bepaalt de eind- 

en toetstermen voor de persoonscertificatie en de inhoud van de examens. 

Op basis van deze eind- en toetstermen kan iedere opleider een cursus 

aanbieden. Examinering verloopt echter via één van de vijf door TCVT toegelaten 

exameninstellingen. Deze instellingen staan onder toezicht van een CKI. En 

tussentijdse bijscholing kan uitsluitend plaatsvinden bij opleiders die door TCVT 

erkend zijn. 

Instructiefilm
Zo’n zestig examinatoren kwamen op  28 maart 2009 in Houten bij elkaar voor 

de derde examinatorendag. Dit keer op een locatie in Houten. Doel van deze dag 

was om ervaringen met elkaar uit te wisselen en eventuele onduidelijkheden 

weg te nemen. Maar de dag stond ook in het teken van de nieuwe wijze van 

examineren. Jan Arensman, voorzitter TCVT werkkamer 4, opende de dag en 

sprak de examinatoren toe. Daarna was er een instructiefilm over het verloop 

van een praktijkexamen mobiele hijskraan. De film was opgesplitst in vijf 

onderdelen en na ieder onderdeel konden de examinatoren hun commentaar 

leveren. Deze evaluaties leverden veel gespreksstof op. Zo was er bijvoorbeeld 

enige onduidelijkheid over de rol van examinator en opleider. 

Examinator of opleider
Aart den Boer, DNV, gaf een duidelijke toelichting. Hij deelde mee dat er vanaf

1 juli 2009 een scheiding zal komen tussen opleiders en examinatoren. Dit 

om meer objectiviteit te waarborgen en om de kwaliteit te verhogen. Nieuwe 

examinatoren zullen geen opleider meer kunnen zijn. Voordat iemand examinator 

wordt, zal hij getoetst worden op theoretische kennis en vakkennis. Voor de 

bestaande crew bestaat een overgangsregeling van achttien maanden. TCVT 

sprak de intentie uit om de examinatoren hierbij te begeleiden. Het is immers 

in ieders belang om kwalitatief goede examinatoren te hebben! Verder vertelde 

Den Boer dat het duidelijk moet zijn voor welke CKI de examinator in functie 

is. Dit kan door het dragen van een duidelijk zichtbare badge of een logo op de 

veiligheidshelm.

Na het bekijken van alle vijf de onderdelen kwamen er nog een aantal waardevolle 

suggesties en vragen vanuit de zaal. Afgesproken werd dat het verslag van deze 

dag naar de examinatoreninstellingen gaat. 
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‘Ik vind de scheiding tussen examinator en opleider wel begrijpelijk’

Peter Smid is sinds zes jaar examinator. ‘Ik ben ooit gevraagd om examens af 

te gaan nemen en doe dit nu zo’n twee keer per maand. De rest van de tijd 

ben ik kraanmachinist. Ik vind de scheiding tussen examinator en opleider 

wel begrijpelijk. Als je opleider bent en je moet vervolgens diezelfde persoon 

het examen afnemen, dan is het gewoon lastig om ineens een andere pet op 

te zetten. Wat een discussie blijft is dat de examinator bij bekenden geen 

examens mag afleggen. Maar wanneer ken je iemand? Is dat iemand die je 

ooit ontmoet hebt? Of iemand waar je regelmatig mee samenwerkt? Aan de 

ene kant is het belangrijk om hier helderheid in te krijgen. Aan de andere kant 

kun je het makkelijk oplossen. Je krijgt vooraf te horen wie er examen bij je 

komt doen. En omdat je altijd met twee examinatoren bent, kun je eenvoudig 

van kandidaat wisselen.’

‘Het maakt het examinatorschap afwisselender’

Pieter Thijs Faber is al veertien jaar examinator. ‘Er gaat wel het een en ander 

veranderen. Tot voor kort kreeg een examenkandidaat twee opdrachten. En 

daar mocht hij een aantal weken voor oefenen. Het nieuwe examen bestaat uit 

tien onderdelen en de kandidaat weet van te voren niet welke twee opdrachten 

hij krijgt. De examinator trouwens ook niet want de opdrachten zitten in 

een gesloten envelop. En die gaat pas open als de kandidaat er is. Dat geeft 

meer spanning. Voor een examinator is het eigenlijk ook leuker om niet te 

weten welk examenonderdeel de kandidaat moet verrichten. Het maakt het 

examinatorschap afwisselender. En voor de kandidaat is het ook beter omdat 

het examen veel meer de werkelijkheid zal nabootsten.’

‘Ik vind dat kandidaten recht hebben op een examinator die objectief is’

De heer Köste is, naast kraanmachinist, ook examinator. ‘Ik heb er bewust voor 

gekozen om examinator te zijn. Als je opleider en examinator bent, dan kun je 

heel eenvoudig de kandidaat manipuleren door bijvoorbeeld een proefexamen 

te doen. Ik vind dat kandidaten recht hebben op een examinator die objectief 

is. Toch weet ik niet of het examen er beter op zal worden. Ik vind het een 

enorm gemis dat je tussentijds geen vragen aan de kandidaat mag stellen. Dat 

zorgt er juist voor dat je de mentale kracht van een toekomstige machinist 

beter kan doorgronden.

Afgelopen jaar zijn er circa 300 examens afgenomen. Dit is een toename ten 

opzichte van 2008. In dat jaar werden er ongeveer 250 examens afgenomen. 

Belangrijke data
17 juni: CCvD TCVT besluit officieel dat het vanaf 1 juli 2009 niet meer mogelijk 

is om zowel opleider als examinator te zijn. De huidige examinatoren die ook 

nog opleider zijn, moeten voor 31 december 2010 een keuze maken.

9 december: vanaf vandaag mogen examinatoren geen opleider voor bijscholing 

meer zijn.
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TCVT verstrekt certificaten aan CKI’s tegen vergoeding. Daarnaast ontvangt TCVT 

incidenteel subsidies voor haar activiteiten. Deze inkomstenbronnen genereren 

geen vaste geldstroom en zijn sterk aan schommelingen onderhevig.

Er worden zo’n 2.500 persoonscertificaten per jaar verstrekt. Deze certificaten zijn 

vijf jaar geldig. Na deze vijf jaar worden de meeste persoonscertificaten verlengd 

(hercertificatie). 

Voor machinekeuringen geldt het wettelijke regiem 2-2-2 (verplichte keuring eens 

per twee jaar). Daarnaast laten veel bedrijven hun machines jaarlijks keuren en/of 

opstellingskeuringen uitvoeren. Daar komen de vrijwillige keuringen dan nog bij. 

Hierdoor wordt een reële inschatting van de jaarlijks te verstrekken certificaten, 

en daarmee de inkomsten voor TCVT, lastig. Globaal gaat TCVT er vanuit dat 

er per vijf jaar circa 12.500 persoonscertificaten worden verstrekt. In diezelfde 

periode worden circa 15.000 goedkeuringscertificaten afgeleverd.

n  De inkomsten uit de toeslagen in 2009 bedroegen € 144.053,-.

n  Inclusief projectsubsidie bedroegen de inkomsten in 2009 € 151.553,-.

n  De totale uitgaven in 2009 inclusief projecten bedroegen € 123.459,-.

n  Het saldo in 2009 bedraagt € 28.094,- en wordt toegevoegd aan de      

   egalisatiereserve.

 

Per 31 december 2009 bedraagt de egalisatiereserve € 139.321,-.
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De eisen waar mensen, machines en materialen in het verticale transport aan 

moeten voldoen zijn allemaal vastgelegd in zogenaamde certificatieschema’s. 

Om dit in goede banen te leiden, heeft TCVT acht werkkamers (commissies) die 

voor de juiste invulling van de schema’s zorgen. Iedere werkkamer heeft zijn 

eigen specialisme. De werkkamers hebben een uitvoerende en adviserende taak 

aan het CCvD, waar alle voorzitters van de werkkamers in deelnemen. Zodra de 

schema’s klaar zijn, toets het CCvD de schema’s inhoudelijk. Dit om de veiligheid 

en onderlinge consistentie te garanderen. Een schema treedt in werking zodra het 

bestuur en/of ministerie van SZW deze heeft goedgekeurd.

Werkkamer 1: Hijs- en hefgereedschappen
Patrick Mos, adjunct-directeur Volker Stevin Materiaal BV, onafhankelijk voor-

zitter

Belangrijkste werkzaamheden: zorgen dat hijs- en hefgereedschap wordt 

gekeurd volgens een vastgestelde methodiek en door een gekwalificeerde 

keurmeester.

Belangrijkste onderwerpen van 2009

Deltalinqs trad helaas uit de werkkamer. De vereniging van Erkende Keurbedrijven 

van Hijs- en hefmiddelen (EKH) is daarentegen opnieuw toegetreden. Mos: ‘Daar zijn 

we zeer verheugd mee. Hun deelname aan de werkkamer heeft een toegevoegde 

waarde. Dank gaat uit naar de heer Winandts die hier een bemiddelende rol in 

heeft gespeeld.’ 

Afgelopen jaar kwam bijlage A met de uitgewerkte keuringsmethodiek tot stand. 

Mos: ‘Het heeft heel veel tijd en moeite gekost om alle technische informatie te 

verzamelen en eenduidig te beschrijven.’

Het onderzoek naar persoonscertificering is in de werkkamer besproken. Mos vindt 

dat een dergelijk onderzoek periodiek zou moeten plaatsvinden. De mogelijkheden 

voor verbetering ziet hij als een positieve uitkomst. Over de scheiding tussen 

examinator en opleider zegt Mos een voorstander te zijn. ‘Enerzijds voorkom je op 

deze manier dat de opleider zich richt op de persoon van de examinator. Anderzijds 

is het lastig om als examinator iemand af te keuren die je zelf hebt opgeleid.’

Werkkamer 2: Offshorekranen
Jan Buys, Operations Advisor Wintershall Noordzee BV, voorzitter

Belangrijkste werkzaamheden: handhaven van de kwaliteit van het onderhoud 

van kranen op platforminstallaties.

Belangrijkste onderwerpen uit 2009

In het keuringsschema offshorekranen waren een aantal tekortkomingen. De 

keuringsschema’s zijn aangepast. Buys: ‘De voertaal in de offshore industrie is 

Engels. Vandaar dat het schema in het Engels vertaald is.’
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Het onderzoek van de Onderzoeksraad is besproken en de werkkamer heeft een 

brief met haar bevindingen naar het CCvD gestuurd. Buys: ‘We hebben in deze 

brief uitgelegd hoe de gang van zaken in de offshore industrie geregeld is. In 2010 

zullen we hier uitgebreider over spreken.’ Het onderzoek naar persoonscertificering 

is niet besproken omdat binnen de branchevereniging een aparte, eigen regeling 

geldt. Over de scheiding tussen examinator en opleider zegt Buys, als lid van de 

CCvD: ‘Zo hoort het ook te zijn! Deze twee elementen mogen niet met elkaar 

verbonden zijn. Is dat wel het geval, dan heeft het certificaat weinig waarde.’ 

Werkkamer 3: Keuring hijskranen
Joop Smits, adviseur/voormalig technisch directeur Sarens, voorzitter

Belangrijkste werkzaamheden: verzorgen van de keuring van hijskranen en 

het maken van de certificatieschema’s hiervoor.

Belangrijkste onderwerpen van 2009

Het schema W3-07 is opgesteld en goedgekeurd. Dit is een certificaat voor de 

keuring van werkbakken. Daarnaast is W3-11 (keuring van hijskranen) herzien 

en vastgesteld. Met het onderzoek naar persoonscertificering heeft de werkkamer 

zelf niets gedaan. Als voorzitter van de werkkamer heeft Smit ook zitting in het 

CCvD. Zijn mening: ‘Het rapport is zijn doel voorbij geschoten. Wie het hijsbewijs 

heeft, hoeft niet verplicht iedere keer een bijscholing te doen. Dat brengt enorme 

kosten voor de werkgevers met zich mee. En het is de vraag of een machinist hier 

kwalitatief echt beter van wordt. Werkgevers zijn capabel genoeg om werknemers 

waar nodig een opfriscursus te geven. Het systeem in ingewikkeld. Hou het simpel, 

daar is iedereen bij gebaat.‘ Over de scheiding tussen examinator en opleider zegt 

Smit al jaren een voorstander te zijn. ‘Het is goed om deze twee zaken gescheiden 

te houden.’

Werkkamer 4: Persoonscertificatie
Jan Arensman, vertegenwoordiger HZC, voorzitter

Belangrijkste werkzaamheden: zorgen voor de vakbekwaamheid van de machi-

nisten. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse machinisten. Vakbekwaamheid 

en goede communicatie zijn essentieel voor de veiligheid van de machinist en zijn 

omgeving.

Belangrijkste onderwerpen van 2009

De certificering voor klein en groot funderingsmachines is gescheiden. Vanaf 

2010 is er niet een, maar zijn er twee certificeringen nodig; een voor klein 

funderingsmachines en een voor groot funderingsmachines. Verder houdt de 

kamer zich vooral bezig met de vakbekwaamheid en communicatie van Noord- 

Europese machinisten die in Nederland komen werken. Tot slot zijn de eind- en 

toetstermen allemaal getoetst en, waar nodig, aangescherpt.  

Het onderzoek van de Onderzoeksraad naar de gevallen hijskraan is bestudeerd. 

In 2010 zal er met een aantal betrokkenen vanuit TCVT een extra bijeenkomst 

zijn om hierover een eindoordeel te vellen. Over de scheiding tussen examinator 

en opleider is veel gesproken. Arendsman: ‘De kamer is eenduidig van mening dat 

deze scheiding goed is. Zo kan objectiviteit gewaarborgd blijven.’
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Werkkamer 5: Keuring Railinframachines
Martijn Blokker, Prorail, voorzitter

Belangrijkste werkzaamheden: de keuring van Railinframachines. Deze 

machines vallen onder de Machinerichtlijn. De grotere machines kunnen naast 

hun inzet als machine ook ingezet worden als spoorvoertuig en ingelegd worden 

als trein of deel van een trein.

In opdracht van de EU heeft CEN opdracht geven om een serie EN-normen te 

ontwikkelen voor de railgebonden Railinframachines. Voldoet men aan deze 

normen, dan wordt verondersteld dat aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn 

wordt voldaan. Deze normen zijn deels gereed en deels in een afrondende fase 

van formele publicatie. Een andere ontwikkeling is de Interoperabiliteitrichtlijn 

die voor spoorvoertuigen geldt. Deze geeft leveranciers de mogelijkheid deze 

grotere onderhoudsmachines in te zetten in heel Europa.  Beide ontwikkelingen 

maken het nodig het TCVT schema tegen het licht te houden. Een werkgroep is 

hiermee gestart en zal in 2010 de aansluiting maken van het certificatieschema 

met de ontwikkelingen in Europa. Een aantal verzoeken tot verbetering van het 

certificatieschema kan en zal meteen meegenomen worden. Deze verbeteringen 

zijn met name gericht op een verhoging van de veiligheid met het werken met 

de machines. De werkkamer ondersteunt de aansluiting met de EN normen. 

Goede normen dragen bij aan een efficiënte productontwikkeling en tot goede 

marktkansen. Daarnaast is de spoorbeheerder gebaat bij objectieve keuringen. 

Een TCVT keuringscertificaat krijgt daarmee naar verwachting meerwaarde, ook 

bij toegang tot de netten van buitenlandse spoorbeheerders.

Werkkamer 6: Funderingsschema’s
Jaap Ouwendijk, voorzitter technische commissie NVAF, voorzitter

Belangrijkste werkzaamheden: zorgen dat de vrijwillige keuringsplicht 

behouden blijft. Deze keuring bestaat sinds 1985. Het voornemen bestaat om in 

2010 aan een revisie van het schema te werken. Met name zal ingespeeld worden 

op de nieuwe normen voor funderingsmachines.

Het onderzoek van de Onderzoeksraad is zijdelings besproken. Er is met name 

gekeken hoe het ongeval tot stand kwam en hoe er met de keuringen is omgegaan. 

Dit is in de technische commissie besproken. Een van de leden van deze commissie 

is nauw bij het onderzoek betrokken geweest.

Werkkamer 7: Hoogwerkers 
Deze werkkamer is in 2009 gereactiveerd.

Werkkamer 8: Hijs- en hefwerktuigen 
Jeffrey Hoffmann, Hoofd afdeling Materieel en afdeling Bekistingen en Steigers bij 

Ballast Nedam Bouwmaterieel b.v.

Belangrijkste werkzaamheden: het opstellen van certificatieschema’s voor 

hijs– en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer. Hoffmann: ‘In juli 

2009 werd in het Staatsblad een wijziging op de Warenwetbesluit machines 
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gepubliceerd. Hieronder vallen ook drie typen bouwliften; de bouwliften voor 

personen, voor transportsteigers en bouwliften voor tijdelijk gebruik. Voor deze 

liften geldt een herziene wettelijke regeling en dienen er certificatieschema’s 

opgesteld te worden. Wel staat in de Warenwetbesluit machines beschreven hoe 

vaak de bouwliften gekeurd moeten worden. Dat is bij iedere nieuwe opstelling en 

vervolgens ieder half jaar.’

‘In werkkamer 8 zijn een aantal partners vertegenwoordigd. Dit zijn VSB, Bouwend 

Nederland, DVT, HCZ, CKI, FNV en een aanwezige van de gebruikersgroep. De 

kamer is dit jaar geïnstalleerd en ingericht. Eind 2009 was de eerste vergadering. 

Hoffmann: ‘Tijdens deze bijeenkomst is een tijdsplan gemaakt voor de uitwerking 

van de keuringsschema’s. We hopen deze volgend jaar voor de bouwvak te kunnen 

voorleggen.’
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