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Voor u ligt de zesendertigste 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 
De volgende documenten zijn opgesteld en/of gewijzigd in de afgelopen periode en 
bekrachtigd door het bestuur TCVT. U kunt de documenten nalezen op de website 

van TCVT (www.tcvt.nl). 
- W4-09 schema Aanpikker Bouw (nieuw) 

- VT-410 TCVT examenprotocol 
- VT-421 Examinatorentoets 

 

 
Registratie van machinisten  

Per 1 januari 2020 worden de wettelijk verplichte certificaten van machinisten 
(W4-01 t/m W4-07) in opdracht van de Minister omgezet naar en uitgeven als 
“registratie” via een aparte stichting: TCVT RA (www.tcvt ra.nl). 

Dit gebeurt van rechtswege door een wetswijziging die inmiddels in de 
Staatscourant is gepubliceerd en daarmee kracht van wet heeft gekregen. 

De geldigheidstermijn van het certificaat blijft behouden en wordt 1 op 1 overgezet 
naar de Registratie. 
 

Gelijk met de wetswijziging wordt het TCVT-boekje vervangen door een digitale 
pas. De machinist moet hiervoor info aan TCVT RA sturen. De meeste machinisten 

hebben dit al gedaan (ca 9.500). Bent u dit vergeten: doe het dan z.s.m. 
 
Door TCVT RA geautoriseerde personen kunnen inloggen op de besloten site en 

praktijkervaringsuren c.q. de bijscholing bijschrijven.  
Bedrijven/ZZP’ers kunnen hiervoor een autorisatiecode aanvragen bij TCVT RA via: 

kantoor@tcvt-ra.nl 
 
 

Certificaat W1-02, W4-08, W4-09, W5-02 
Personen met een certificaat voor de niet-wettelijk verplichte schema’s (W1-02 

keurmeester TCVT, W4-08 Hijsbegeleider, W4-09 Aanpikker en W5-02 Machinist 
Krol), krijgen geen Registratie en TCVT DSP-pas.  

Zij behouden hun huidige certificaat, alleen wordt dit per 1-1-2020 afgegeven (ook 
bij de verlenging) door TCVT (in plaats van door DNVGL).  
 

 
Opstelling van de hijskraan en de omgevingsfactoren 

Binnen TCVT is een document opgesteld om de omgevingsfactoren mee te nemen 
bij de opstellingskeuring van een hijskraan: memo 19-141(3). 
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Met behulp van dit document wordt bij de opstelling van een hijskraan niet alleen 
naar de technische staat van de hijskraan gekeken, maar worden ook de risico’s 
die de omgeving waarin de hijskraan staat opgesteld, meegenomen. 

 
 

Plan van Aanpak 2020 
Voor het komende jaar staan de volgende schema-revisies op de agenda. 

- W1-01 Keuren H&H-gereedschap   Q2 

- W1-02 Keurmeester W1     Q2 
- W2-01 keuren offshore kranen    Q3 

- W4-08 HBG       Q1 
- W5-01 keuren railinframachines   Q1 

- W6-01 keuren funderingsmachines   Q3 
 
 

Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar tcvt@tcvt.nl. 

Zie voor meer informatie ook onze website: http://www.tcvt.nl 
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