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TCVT/secr/18-075 

Voor u ligt de dertigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere keren per 
jaar. De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website www.tcvt.nl. 
 

Binnen TCVT spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. 
 

Aangepaste documenten 
Er zijn geen documenten opgesteld en/of gewijzigd in de afgelopen periode. 
 

TCVT-RA: de toekomst van de persoonscertificering TCVT 
De wettelijke overgang via een AMvB voor machinisten van Certificeren naar 

Registreren staat gepland op 1 januari 2019. RA: Register Administratie. 
 
Dit betekent dat de volgende zaken per 1 januari 2019 in werking zullen treden 1): 

- TCVT RA wordt geactiveerd; 
- Verscherpte vorm van examinering en het externe toezicht daarop; 

- invoering examinatorentoets: info-bijeenkomst op 27 september 2018; 
- vervanging van het TCVT-boekje door een digitale pas; 
- aanscherping van de bijscholing door meer eisen voor het erkennen van 

trainers (en dus niet meer van de instituten); 
- omzetting examendocumenten zoals het protocol, de instructie, de 

opdrachten. 
Op 20 juni jl. is hierover een informatiebijeenkomst georganiseerd voor TCVT-
opleiders. 

1) Onder voorbehoud van invoering van de betreffende AMvB. 

 
RvA en keuringschema’s hijskranen en personen bouwliften 

De TCVT keuringschema’s W3-01 (keuren hijskranen, nu W3-11) en W8-01 zijn 
door de RvA ter aanpassing retour TCVT gestuurd. 
Het CCvD heeft inmiddels haar akkoord gegeven op de noodzakelijke wijzigingen. 

Het verwerken van deze wijzigingen wordt deze zomer verwacht. 
 

Jaarverslag 2017 
Het TCVT jaarverslag is gereed en kunt u downloaden vanaf onze website. 
 

TCVT LinkedIn 
TCVT heeft sinds kort een LinkedIn account. 

Via dit account worden wetenswaardigheden met de markt gedeeld. 
U kunt zich aanmelden voor deze groep via: Stichting TCVT. 
 

 
Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar tcvt@tcvt.nl. 
Zie voor meer informatie ook onze website: http://www.tcvt.nl 
 

mailto:info@tcvt.nl
http://www.tcvt.nl/
mailto:tcvt@tcvt.nl
http://www.tcvt.nl/

