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1. INLEIDING 

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (Stichting TCVT) beheert certificatieschema’s 
binnen het werkveld Verticaal Transport.  
Een actueel overzicht van de operationele certificatieschema’s is beschikbaar op www.tcvt.nl   

De certificatieschema’s worden toegepast door certificatie-instellingen (CKI), die door de RvA zijn 
geaccrediteerd en/of door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek daartoe zijn 
aangewezen en die een overeenkomst met TCVT hebben gesloten.  

De certificaten worden geleverd als een dienst aan opdrachtgevers en/of personen teneinde duidelijk 
te stellen dat men er op mag vertrouwen dat de aangeboden vakbekwaamheid, producten of materieel 
in het kader van verticaal transport voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform de 
Arbeidsomstandighedenwet.  

Door het uitgeven van een TCVT certificaat van vakbekwaamheid wordt aangegeven welke personen 
zijn gecertificeerd in het kader van verticaal transport. 

Door het uitgeven van een certificaat van goedkeur wordt aangegeven dat een product en/of materieel 
op het moment van keuren voldoet aan de eisen uit het TCVT keuringsschema.  
De voorwaarden voor het gebruik van het TCVT-Certificaat van goedkeur (en de daarbij behorende 
TCVT Goedkeuringssticker), zijn in de volgende artikelen verwoord. 
 

 

2. VORMGEVING EN GEBRUIK  

2.1 Het TCVT Beeldmerk 

 

 

 

 

of  

 
 
Het TCVT Beeldmerk is geregistreerd onder nummer 0954925 in het Benelux Merkenregister.  

De kleur van het beeldmerk is als volgt: 
- in Pantone 3415 CV (groen); 
- in Pantone Black (zwart); 

Het beeldmerk is onder voorwaarden verkrijgbaar bij TCVT.  

2.2 Certificaat en goedkeuringssticker 

2.2.1 Certificaat van Goedkeuring  

Op het certificaat van goedkeuring wordt de datum van keuring vermeld en gegevens betreffende de 
identificatie van de machine/product. Het certificaat van goedkeuring of een afschrift daarvan wordt 
opgenomen in het keuringsrapport en zit in of bij het kraanboek. 
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A B

C
D1

D2

De CKI verstrekt een certificaat van goedkeuring (A-4 formaat) met een unieke identificatiecode 
tezamen met het certificaatnummer en de datum van uitgifte volgens haar eigen systematiek. In 
voorkomende gevallen kan de TCVT goedkeuringssticker als certificaat van goedkeuring worden 
beschouwd. 

 

2.2.2 Goedkeuringssticker  

In combinatie met het TCVT 
certificaat van goedkeuring wordt er 
op de machine/product een TCVT 
goedkeuringssticker aangebracht. 
Voor materieel geldt dat het TCVT 
goedkeuringssticker op een voor derden duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.  

De TCVT goedkeuringssticker kan worden bevestigd in een groter indicatief geheel. Zie daarvoor 
bovenstaande voorbeeld. 
 
 

2.3 Het TCVT-Certificaat van Vakbekwaamheid  

 

2.3.1 TCVT certificaat voor vakbekwaamheid algemeen  
 
Het TCVT certificaat van vakbekwaamheid betreft de vakbekwaamheid van hijsbegeleiders, 
keurmeesters hijs- en hefgereedschappen en/of machinisten, conform de desbetreffende 
certificatieschema’s.  

De certificatie-instelling verleent een certificaat van vakbekwaamheid (A-4 
formaat) met het certificaatnummer  XX-WABB-YY.YYY waarin: 
- XX = code van de uitvoerende certificatie-instelling;  
- WA  = werkkamer belast met de inrichting van het certificatieschema;  
- BB  = code (volgnummer) van het door de werkkamer WA ingerichte  
-            certificatieschema. 
- YY.YYY = volgnummer van het verleende certificaat, onafhankelijk van het 
-                 certificatieschema  
 
In het aangegeven gebied D1 wordt het TCVT-Beeldmerk aangebracht tezamen met het 
certificaatnummer en de datum van uitgifte.  
 
Deze gegevens zullen door Stichting TCVT opgenomen worden in het TCVT persoonsregister. Voor 
buitenstaanders zullen alleen de naam, geboortedatum, het certificaatnummer en de registratiecode 
via de TCVT website toegankelijk  zijn.  
 

 

2.3.2 TCVT certificaat voor de keurmeester hijs- en hefgereedschap  
 
De TCVT keurmeester TCVT W1-01, ontvangt een uniek TCVT-keurmeesternummer. TCVT beheert 
een TCVT-keurmeesterregister, waarin per keurmeester onder andere diens keurmeesternummer 
staat geregistreerd. De door de keurmeester onder TCVT uitgevoerde keuringen worden voorzien van 
het TCVT keurmeesternummer. 

  

 

 
Nr. 00-134.5467 

www.tcvt.nl 

  Keuringsgegevens  

 Schema : WX-YY; 2014 
 Datum : 22-09-2014 

  

 Volgende TCVT keuring:  
 

2015 2016 2017 

 Inspectie-instelling  
Tel.:  077-7777777 

www.inspectie.nl 

 

 
01 02 03 04 05 06 

 07 08 09 10 11 12 
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De keurmeester rapporteert de keuring aan de hand van het beschikbare documentatiesysteem van 
het bedrijf of aan de hand van een op te stellen verzameltabel met daarop vermeld de groep hijs- en 
hefgereedschap. Hij gebruikt voor de verzameltabel een van de onderstaande mogelijkheden: 

• Opstellen document per item met TCVT keurmerk (identificatienummer); of 

• Opstellen document per groep gereedschappen met TCVT keurmerk; of 

• Invullen op bestaande certificaat/ IIa verklaring van overeenstemming met TCVT keurmerk; of 

• Invullen op een bestaande verzamelstaat hijs- en hefgereedschap afkomstig van de eigenaar 
van de betreffende hijs- en hefgereedschap en voorzien van TCVT keurmerk. 

 
Uit het TCVT keurmerk moet herkenbaar c.q. afleidbaar zijn: 

• Naam keurmeerster en zijn TCVT-keurmeester registratienummer 

• Datum keuring 

• Referentie naar het keuringsschema 

• Conclusie keuring (in orde of afkeur) 
 
 

3. ONJUIST GEBRUIK  

3.1 Verantwoordelijkheid 

Het TCVT-Beeldmerk mag niet worden gebruikt op een wijze die zou kunnen suggereren dat de  
Stichting TCVT verantwoordelijk is voor de uitkomst van het onderzoek of het onderzoek zou 
goedkeuren. 
 

3.2 Maatregelen 

De CKI heeft een signaleringsplicht naar de Stichting TCVT met betrekking tot het onjuiste dan wel 
oneigenlijk gebruik van het beeldmerk in welke vorm dan ook. 
Bij onjuist dan wel oneigenlijk gebruik van het TCVT-Beeldmerk kan Stichting TCVT tot haar daartoe 
beschikbare maatregelen overgaan. 
 

3.3 Reglementwijzigingen 

De Stichting TCVT kan besluiten dit reglement te wijzigen. Van iedere wijziging van dit reglement stelt 
de Stichting TCVT de CKI schriftelijk in kennis onder mededeling van een overgangstermijn. 
 
 

3.4 Misbruik 

Het is derden niet toegestaan het TCVT beeldmerk te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke toestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


