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TCVT/secr/18-110 

Voor u ligt de éénendertigste 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. 
- W1-02  keurmeester hijs- en hefgereedschap 
- TSJ 46  keuren machinistenlift 
- W4 (per 1-7-2019) registratieschema’s machinisten (voorheen  

certificatieschema’s machinisten) 
- VT-410  protocol examinering 
- VT-413/RA-413 protocol erkende bijscholing 
- VT-118  beroep en bezwaar op TCVT 
- Tarievenblad 2019 

 
 
TCVT RA: de toekomst van de persoonscertificering TCVT 

De wettelijke overgang via een AMvB voor machinisten van Certificeren naar 
Registreren is door SZW verschoven van 1 januari 2019 naar 1 juli 2019.  
Tot die tijd blijft de huidige certificatieregeling van toepassing. 
 
Dit betekent dat de volgende zaken per 1 juli 2019 in werking zullen treden 1): 

- TCVT RA wordt geactiveerd; 
- verscherpte vorm van examinering en het externe toezicht daarop; 
- verplichting van de examinatorentoets; 
- vervanging van het TCVT-boekje door een digitale pas (start per 1/1/2019); 
- aanscherping van de bijscholing door meer eisen voor het erkennen van 

trainers (en dus niet meer van de instituten), zie ook RA-413; 
1) Onder voorbehoud van invoering van de betreffende AMvB. 

 
TCVT pas: van TCPR-boekje naar digitale pas 

TCVT gaat met de invoering van de registratie-systematiek per 1-7-2019 over op 
een digitale pas ter vervanging van het verouderde TCPR-boekje.  
Waar mogelijk wordt hier al op 1 januari 2019 mee gestart. 
 

Initiële registratie 
Een kandidaat doet examen bij een EXI.  

Hierop zijn alle TCVT RA documenten van toepassing, 
De examinator heeft de examinatorentoets met goed gevolg volbracht. 

De kandidaat slaagt voor zijn examen en wordt met een positief advies 
voorgedragen aan de RAI. De RAI (= CBI) beoordeeld de voordracht. 
De RAI geeft TCVT RA een zwaarwegend advies tot registratie van de kandidaat. 
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TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder 
vrijgave, want: 

-   check n.a.w. door kandidaat zelf 
- factuur TCVT RA aan kandidaat 
- akkoord op n.a.w. + factuur betaald à vrijgave + melding aan SL (Secure 

Logistics: organisatie die pas maakt en verstuurt) 
- SL stuurt het officiële Registraat + pas naar de kandidaat. 

 
Er is één register waarin TCVT RA en geautoriseerde personen 2) kunnen werken. 
Bijhouden van de praktijkervaring kan door geautoriseerde werkgever in het 
register. Het bijhouden van de bijscholing doet de geautoriseerde trainer. 
TCVT kan personen een autorisatie verlenen. 
De pas kan worden geactiveerd, maar dat is alleen noodzakelijk als de pas ook 
gebruikt gaat worden als toegangspas in bijv. de Botlek: dit is dus geen noodzaak ! 
Op de pas komt ook de foto van de kandidaat. Optie is om ook zijn TCVT-nummer 
hierop aan te geven. 
 
Herregistratie 
Beoordeling data (praktijkregistratie + bijscholing) via het Register door RAI. 
De RAI geeft TCVT RA een zwaarwegend advies tot registratie van de kandidaat. 
TCVT RA stemt in met het advies en registreert de kandidaat in het Register zonder 
vrijgave, want: 

-   check n.a.w. door kandidaat zelf 
- factuur TCVT RA aan kandidaat 
- akkoord op n.a.w. + factuur betaald à vrijgave + melding aan SL 
- SL stuurt het officiële Registraat + pas naar kandidaat. 

 
Overgang van boekje naar pasje.  
De overgang vindt formeel plaats per 1-7-2019 1). Alle certificaathouders moeten 
per die datum zijn geregistreerd als registratiehouder. Zij ontvangen een “lege” 
pas met een uniek nummer met daarop hun pasfoto, op hun huisadres.  
Dit onderwerp is nog punt van overleg tussen TCVT en SZW. 
 

2) TCVT RA kan personen autoriseren, bijv. de werkgever, de trainer van de bijscholing, etc. 

 
 
RvA en keuringschema’s hijskranen en personen bouwliften 

De TCVT keuringschema’s W3-01 (keuren hijskranen, nu W3-11) en W8-01 zijn 
gereviseerd en bij de RvA ter evaluatie ingediend. Het wachten is op goedkeuring 
door de RvA. 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen: mail dan naar tcvt@tcvt.nl. 
Zie voor meer informatie ook onze website: http://www.tcvt.nl 
 


