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Voor u ligt de negenendertigste Nieuwsbrief van TCVT. Deze verschijnt meerdere 
keren per jaar. Hierin staat ook informatie over TCVT RA. 

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). 
- VT-409 Examenreglement TCVT 

- VT-410 Examenprotocol 

- VT-421 Examinatorentoets 

 

 
Machinisten, hijsbegeleider, aanpikkers en keurmeesters 

 

Verlengen 
Om het certificaat of de registratie te verlengen, moet het TCVT-boekje altijd 

worden opgestuurd naar TCVT (RA). De verlenging gaat niet automatisch ! 
Doe dit ca. 4 weken voor de vervaldatum van 5 jaar. 

 
Het boekje van de machinist wordt gecontroleerd en daarna vernietigd. Een nieuwe 
pas ontvangt de machinist gratis. 

Het boekje van de hijsbegeleider wordt eveneens gecontroleerd en daarna 
vernietigd. Een nieuw boekje ontvangt de hijsbegeleider gratis. 

 
 

Corona-virus / COVID-19 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de regeling van SZW gemeld inzake evt. uitstel 
van de bijscholing (buiten de vereiste termijnen). Deze regeling blijft van kracht: 

het tijdelijk vrijstellingsbesluit wordt niet ingetrokken. 
Deze regeling betreft NIET het oprekken van de uiterste verlooptijd van een 
certificaat (5 jaar). 

zie ook FAQ 12 https://www.tcvt-ra.nl/voor-machinisten/veel-gestelde-vragen  
 

U mag niet zelf bepalen dat uw termijn evt. opgerekt wordt. U moet zich binnen de 
daarvoor geldende termijnen aanmelden voor de bijscholing. 
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Machines 
De keuringschema’s voor offshore kranen (W2-01) en funderingsmachines (W6-01) 
wordt op dit moment gereviseerd. 

Het keuringschema voor railinframachines (W5-010 ligt ter acceptatie bij de Raad 
van Accreditatie. 

 
Binnen werkkamer 3 wordt er nog steeds gesproken over het keuren van lieren. 
Zie ook TSJ 47. 

 
 

Tarievenblad 2021 

He bestuur heeft de tarieven voor 2021 vastgesteld. Helaas is de afdracht voor de 

persoonsregistratie machinisten (wettelijk verplicht) gestegen. Oorzaak hiervan ligt 
in het feit dat de kosten voor de afhandeling fors hoger liggen dan in eerste 
instantie verwacht. https://www.tcvt.nl/documenten 

 
 

Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag TCVT 2019 staat op de website van TCVT: https://www.tcvt.nl 
 

 
Plan van Aanpak 2020 

Voor het komende jaar staan de volgende schema-revisies op de agenda. 
- W1-01 Keuren H&H-gereedschap   Q4 ovb 
- W1-02 Keurmeester W1     Q4  

- W2-01 keuren offshore kranen    Q4 
- W4-08 HBG       Q1  Q2 afgerond 

- W5-01 keuren railinframachines   Q1  Q2 afgerond 
- W6-01 keuren funderingsmachines   Q4 

 
 
Agenda 

- 10 november 2020  fabrikanten info middag railinfra machines 

- 12 november 2020   examinatorendag 

 

 
Vragen 

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

http://www.tcvt-ra.nl 

 
Linked-in: https://www.linkedin.com/in/stichting-tcvt-37b218157/ 

 


