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NIEUWSBRIEF VAN TCVT EN TCVT-RA

Aangepaste documenten
Het bestuur heeft het afgelopen kwartaal een  

aantal documenten opgesteld, gewijzigd of  

bekrachtigd. De volgende documenten zijn  

bekrachtigd:

• W5-01: keuren Railinframachines

• W5-02: machinist KROL

• W4-08: certificatie Hijsbegeleider

• W4-09: certificatie Aanpikker Bouw

• TSJ 48: keuring W5-01 Lokaal Spoor

W5-01 ligt nu bij de RvA Raad voor Accreditatie 

voor akkoord. 

W8-01 (keuren personenbouwliften) wordt  

nu door drie CBI’s in de praktijk getoetst.

  Kijk op tcvt.nl voor de actuele documenten.

Bestuur
Het bestuur vraagt het ministerie van SZW om  

de persoonscertificatie voor de hijsbegeleider 

(HBG, W4-08) naar een wettelijk verplicht niveau  

te brengen. Signalen vanuit de Arbeidsinspectie  

en het ministerie geven aan dat dit kansrijk is. 

Aangepaste documenten
De instructie voor examinatoren VT-412 is weer  

aangepast en verbeterd. 

Bijeenkomst erkende  
trainers

19 oktober 2022 vond in Bunnik een bijeenkomst 

voor erkende trainers plaats. Met 32 deelnemers 

was de bijeenkomst goed bezocht; bijna alle 

trainers waren aanwezig. Aan de hand van drie 

voorbeelden werd de mogelijke invulling van een 

training besproken. De voorbeelden werden door 

toegelicht door enkele erkende trainers zelf. Dit  

verhoogde het acceptatieniveau sterk. Al met al  

een goede sessie die in 2023 zeker wordt herhaald.

Praktijkuren bijhouden
Om na 5 jaar een registratie te kunnen verlengen, 

moeten de praktijkuren van een machinist digitaal 

worden bijgehouden. Dit moet de werkgever of  

Zzp’er doen. De uren kunnen tot 3 maanden na  

afloop van een kwartaal worden ingevoerd. 

Let op: daarna kan de praktijkervaring van het 

desbetreffende kwartaal niet meer worden bij

geschreven. 
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Centraal College  
van Deskundigen

Het CCvD stelt een overall document met veel  

gestelde vragen over keuren op in de vorm van  

een stroomschema.

Werkkamers

Werkkamer 1
Er is een definitief concept voor W1-01 opgesteld. 

Ook W1-02 is in concept klaar. Beide documenten 

gaan nu de besluitvormingsprocedure in. 

Werkkamer 3
Er is gestart met de revisie van W3-01. Sinds  

oktober 2022 zijn de CBI’s hiermee aan de slag. 

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat de 

eisen voor de opstellingskeuring van een vaste 

torenkraan mogelijk worden verzwaard en wettelijk 

verplicht worden gesteld. 

Werkkamer 4
Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat het 

criterium van 10 tm mogelijk naar beneden wordt 

bijgesteld. 

Werkkamer 5
De herziening van W5-01 is klaar. De validatietoets 

is uitgevoerd. Het schema ligt nu voor akkoord bij 

de RvA.

Werkkamer 6
Het probleem van de LMB op een funderings-

machine heeft volop de aandacht. 

Werkkamer 8
De nieuwe samenstelling van de werkkamer is  

bestuurlijk bekrachtigd. 

Bijeenkomst toezicht
houders

Op 1 november 2022 vond er voor het eerst een 

bijeenkomst plaats voor toezichthouders van TCVT 

(RA)-examens. Deelnemers waren positief over 

deze bijeenkomst. Vooral het uniformeren van af-

spraken tussen verschillende exameninstellingen is 

een goede zaak, gaven de toezichthouders aan. Het 

idee is om deze bijeenkomst voortaan bijvoorbeeld 

een keer per vijf jaar te organiseren.

App vervangt DSPpas 
Sinds 1 mei 2022 verstrekt TCVT-RA geen pas meer. In 

plaats daarvan is er nu een app die de machinist zelf 

kan downloaden. De app is een hulpmiddel; het offi

ciële registratiedocument wordt als pdf per email 

aan de machinist verzonden. Het document is ook te 

downloaden vanuit de eigen digitale omgeving. 

Verlengen na 5 jaar:  
zelf regelen!

Na 5 jaar verloopt de registratie van een machinist. 

Deze moet dan zelf uiterlijk 3 weken daarvoor een 

verlenging aanvragen. Dit gaat niet automatisch: 

TCVT-RA weet namelijk niet of een machinist de 

registratie wil verlengen. 

De machinist kan op 3 manieren verlengen:
• Opsturen per post (het adres staat op de voor-

kant van het boekje). Let op: maak een kopie van 

het boekje!

• Scan en mail het boekje naar kantoor@tcvt-ra.nl 

(maximaal 6 MB).

• Als alle informatie digitaal is bijgehouden: mail uw 

naam en geboortedatum naar kantoor@tcvt-ra.nl, 

met het verzoek tot verlenging. 

Verlengen kost € 195,00 exclusief btw per regis-

tratie voor 5 jaar. Dit bedrag wordt in 2023 niet 

verhoogd. 

Voordracht geslaagde  
kandidaat

Een kandidaat dit met goed gevolg examen heeft 

gedaan, ontvangt binnen 14 dagen een factuur met 

e-mail. Na betaling hiervan ontvangt de kandidaat per 

e-mail het officiële registratiedocument als pdf. De 

termijn van 14 dagen gaat in nadat TCVT-RA de voor-

dracht van de exameninstelling heeft ontvangen. 

NOTEER IN DE AGENDA

• Agenda bestuur 2023: Het bestuur verga-

dert op 15 februari, 17 mei, 30 augustus en 

8 november.
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Tarieven 2023
De tarieven voor 2023 worden niet verhoogd. 

Ondanks de stijgende kosten vindt het bestuur dat 

er juist nu geen verhogingen moeten komen. De 

afdracht voor de Keurmeester, machinist KROL en 

Hijsbegeleider zijn zelfs verlaagd. 

NOTEER IN DE AGENDA

• Vergadering Dagelijks Bestuur: 15 februari, 

17 mei, 30 augustus en 8 november

• Vergadering Centraal College van Deskun-

digen: 15 maart, 14 juni, 13 september en  

22 november

• Vergadering Bestuur: 29 maart, 28 juni,  

27 september en 6 december
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