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De omgeving waarin de branche opereert is 
voortdurend onderhevig aan veranderingen. 
Economie, maatschappij, politiek en klimaat 
zijn helaas factoren die niet controleerbaar, 
laat staan te plannen zijn. Creativiteit en 
ondernemingsgeest zijn om te beginnen facto-
ren die binnen de VVT zwaar wegen, maar 
niet eenvoudig in meetbare doelen zijn uit te 
drukken. Daarom stelt de VVT een beleids-
plan op, een plan van analyse en aanpak over 
meerdere jaren dat per jaar wordt aangepast 
of herschreven, passend op de dan geldende 
situatie. Het jaarverslag is de weergave van 
wat in dit kader is gerealiseerd.

Er worden goede gesprekken en discus-
sies gevoerd met de leden tijdens regio- en 
algemene ledenvergaderingen. Dialoog 
die nodig is om te bepalen hoe de kraan-
verhuursector de toekomst in wil gaan en 
hoe de VVT daaraan bijdraagt. Discussies 
die bepalend zijn voor de toegevoegde 
waarde die de VVT de komende jaren gaat 
bieden. Toegevoegde waarde die niet, of 
met veel meer energie en kosten, door 
bedrijven zelf kan worden geleverd. Dat is 
het voordeel van het collectief, daarom zijn 
we verenigd. Vertegenwoordiging namens 
de sector, standpunten innemen namens 
de sector, oplossingen zoeken voor de 
sector wanneer zaken niet zo gaan zoals 
we zouden willen. Vooruit kijken voor de 
sector, relevante ontwikkelingen herken-
nen en daarop anticiperen. Maar vooral ook 

niet de zingeving vergeten, het bij elkaar 
komen, elkaar ontmoeten, elkaar spreken.

De overkoepelende strategie, die de VVT 
op basis hiervan heeft ingezet om de 
sector te faciliteren om een verdere profes-
sionaliseringsslag te maken, is gericht 
op risicobeheersing, deskundigheid en 
inbedding van het Arbowettelijk kader in 
algemene voorwaarden en contractvor-
ming. Het doel is om:
1. Te komen tot een situatie waarbij 

vooraf duidelijk is wie en in welke mate 
men verantwoordelijk is voor het veilig 
uitvoeren van de hijswerkzaamheden. 
Voor verticaal transport is dit met name 
van belang betreffende het hijsteam, 
het hijsplan en het houden van toezicht.

2. Ervoor te zorgen dat de benodigde 
deskundigheid kan worden ingevuld bij 
de uitvoering ervan. 

3. In het bedrijfsproces het denken aan 
risico’s en uitsluiting, dan wel beheer-
sing daarvan, te implementeren.

Daarvoor is de VVT de afgelopen twee jaar 
concreet met drie projecten gestart, te weten:
• Introductie van OHSAS 18001 voor de 

sector, inclusief de herziening van de 
branche RI&E voor bedrijven.

tiestructuur, inclusief implementatie van 
“werkend leren”.

• Het project regie of aangenomen werk. 

VOORWOORD
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Met regie of aangenomen werk wordt 
bedoeld de inbedding van deze Arbo-
wettelijke begrippen in de contractvorming 
tussen partijen. Dit raakt de verhouding 
opdrachtgever en opdrachtnemer en de 
inbedding en acceptatie van de alge-
mene voorwaarden van de VVT. Het 
willen vastleggen van goede werkafspra-
ken ondersteunen, het vooraf moeten 
nadenken over de veilige uitvoering van 
werkzaamheden en het zorgdragen voor 
een goede bereikbaarheid van informatie. 
Dit helpt bij het voorkomen van het onbe-
doeld routinematig aanpakken en uitvoeren 
van hijswerkzaamheden, mede als les die 
getrokken is n.a.v. het hijsongeval in Alphen 
aan den Rijn. Hier staat namelijk een 
aanbeveling in gericht aan de minister voor 
Wonen en Rijksdienst die aangeeft dat er 
één centrale partij moet zijn die de verant-
woordelijkheid draagt voor het proces van 
risicobeheersing voor het gehele bouwpro-
ces, en dat de risicoverantwoordelijkheid 
en de daarbij behorende samenwerkings-
verplichtingen helder en samenhangend 
dienen te worden geregeld in algemene 

voorwaarden. Hoewel de algemene voor-
waarden Vereniging Verticaal Transport 

put de VVT hier steun uit om er werk van te 
kunnen maken.

Kijkend naar de sector en wat de VVT 
doet, is het hijsongeval in Alphen aan den 
Rijn ingeslagen als een bom. Kijkend naar 
de aanbevelingen in het rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, versche-
nen op 29 juni 2016, dan zien we dat de 
VVT geen aanbeveling krijgt. We kunnen 
dat als groot compliment beschouwen, 
echter zien we ook dat ondanks al onze 
inspanningen op het gebied van voorlich-

bedrijven toch zaken fout gaan. Daarbij 
blijkt dat het gedrag van mensen ook een 
zeer bepalende factor is. De VVT gaat de 
volgende periode werken aan het verbete-
ren van de voorlichting voor bedrijven en 
er zal onderzoek worden gedaan naar het 
aspect gedrag van mensen.

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur
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Plastic tasjes in de ban
Vanaf 1 januari was het winkeliers niet 
meer toegestaan hun klanten gratis plastic 
tasjes mee te geven.Voortaan moesten de 
boodschappen op een andere manier wor-
den meegenomen of moest voor de plastic 
tasjes worden betaald. De milieumaatregel 
bleek al meteen een succes.

Opstandelingen verliezen terrein
Het waren taferelen die de laatste jaren 
maar al te bekend waren geworden. 
Syrische burgers op de vlucht voor oor-
logsgeweld. Op 5 februari en de dagen 
erna trokken tienduizenden mensen vanuit  
de noordelijke stad Aleppo en omgeving 
richting de grens met Turkije. Zij waren 
bang afgesneden te worden van de bui-
tenwereld door een nieuw offensief van het 
Syrische leger met luchtsteun van Rusland.

Doorstart V&D mislukt
Anderhalve maand lang koesterden de 
personeelsleden van V&D de hoop dat 
hun baan behouden zou blijven. Maar op 
16 februari werd duidelijk dat hun waren-
huis niet kon worden gered. Een doorstart 
kwamer niet. Ruim achtduizend mensen 
kwamen daardoor op straat te staan.

Trein botst op hoogwerker
Een inschattingsfout. Dat was de vermoe-
delijke oorzaak van een ernstig ongeval 
bij Dalfsen. Daar botste op 23 februari een 
trein frontaal op een hoogwerker die op een 
bewaakte spoorovergang stond. De 49- jarige 
machinist van de trein overleefde de klap niet.

Deal over migratie
Minder mensen die vanuit Turkije in gam-
mele bootjes de gevaarlijke overtocht naar 
Europa waagden en daardoor minder dren-
kelingen. Dat was de humanitaire kant van 
de migratiedeal tussen de Europese Unie en 

kreeg. Maar aan de andere kant van de 
balans lag veel eigenbelang opgestapeld.

Brussel doelwit terreur
“Een zwarte dag voor België.” Zo werd 
22 maart omschreven door de Belgische 

AFBEELDING LINKS
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premier Charles Michel. Die dag kwa-
men bij een reeks zelfmoordaanslagen in 
Brussel meer dan 35 mensen om het leven. 
Vier maanden na “Parijs” was Europa 
opnieuw in de ban van de terreur.

Veertig jaar cel voor Karadzic
Zelf had hij enkele dagen tevoren nog 
gezegd vrijspraak te verwachten. In plaats 
daarvan kreeg de zichzelf als “vredelievend 
man” beschouwende Radovan Karadzic op 
24 maart veertig jaar cel. Het Joegoslavië-
tribunaal in Den Haag achtte de voormalige 
leider van de Bosnische Serviërs onder 
meer schuldig aan genocide op ongeveer 
achtduizend moslimmannen in Srebrenica.

Longkanker velt Johan Cruijff
“In zekere zin ben ik waarschijnlijk onster-
felijk.” Dat was een van de vele bijzondere 
uitspraken van Johan Cruijff. In zekere zin 
bleek hij ook sterfelijk. Op 24 maart over-
leed de voetbal- en taalvirtuoos op 68-jarige 
leeftijd in zijn woonplaats Barcelona aan de 
gevolgen van longkanker.

Chaos door tolplan
Het was bepaald geen grap, zeker niet voor 
vrachtwagenchauffeurs. Op 1 april werd in 

zware vrachtwagens. Uit protest daartegen 
werden wegen geblokkeerd en dat leidde 

Prince sterft aan overdosis
Verwarring zaaien. Dat had Prince zijn hele 
leven gedaan en deed dat tot in de dood 
aan toe. Op 21 april werd de 57-jarige 
popster levenloos aangetroffen in een  

Paisley Park in Chanhassen, Minnesota. 
De oorzaak: een overdosis fentanyl, een 
verslavende pijnbestrijder die in een paar 
jaar tijd al honderden slachtoffers had 
gemaakt.

Bosch komt thuis
Jheronimus (Jeroen) Bosch was vijfhon-
derd jaar dood, maar de belangstelling 
voor zijn werk bleek nog altijd springle-
vend. Van 13 februari tot 8 mei werden in 
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het Noordbrabants Museum in Den Bosch 
17 schilderijen en 19 tekeningen van zijn 
hand tentoongesteld. De bezoekersaantal-
len overtroffen alle verwachtingen.

Max Verstappen schrijft  
geschiedenis
Als twee honden vechten om een been, 
loopt een derde er mee heen. Dat was pre-
cies wat er gebeurde tijdens de Grote Prijs 
van Spanje op 15 mei. Nadat de Mercedes-
rijders Lewis Hamilton en Nico Rosberg 
elkaar in de eerste ronde dusdanig in de 
wielen hadden gereden dat zij de race 

zijn kans en won!

Déjà vu op de Middellandse Zee
Een omgeslagen boot volgepakt met migran-
ten, mensen die wanhopig het vege lijf 
probeerden te redden. Het waren bekende 
taferelen op het azuurblauwe water van de 
Middellandse Zee. Net als voorgaande jaren 
waagden opnieuw tienduizenden migranten 
de levensgevaarlijke oversteek vanuit Afrika 
naar Italië, vaak met desastreuze gevol-
gen. Op 25 mei wist de Italiaanse kustwacht 
meer dan vijfhonderd opvarenden van een 
gekapseisde vissersboot te redden. Maar 
een onbekend aantal anderen verdronk.

Agrariërs getroffen door hagel
Tien minuten. Veel langer duurde de overdon-
derende neerslag van vuistgrote hagelstenen 
op 23 juni niet. Maar de gevolgen voor met 
name agrariërs in plaatsen als Luyksgestel, 
Deurne en Someren waren dramatisch.

Britten kiezen voor Brexit
Verbazing, vreugde en verwarring. De 
uitslag van het referendum dat op 23 juni 
in Groot-Brittannië werd gehouden, riep 
tegenstrijdige reacties op. Een krappe 
meerderheid van 51,9 procent stemde vóór

kwam onverwacht en legde vooral veel ver-
deeldheid bloot.

Couppoging mislukt
Staatsgreep in Turkije. Het leek die verwar-
rende avond van 15 juli een terugval naar 

een vervlogen geachte tijd; naar de periode 
dat het Turkse leger de almachtige scherp-
rechter was in het land. In de vroege uren 
van de volgende dag werd echter al snel 
duidelijk dat de coup was mislukt. President 
Recep Tayyip Erdogan kwam als grote win-
naar uit de gewelddadige gebeurtenissen 
tevoorschijn. De grote verliezer was de 
democratie in Turkije.

Jacht op Pokémon
Vergeet Candy Crush, Angry Birds en Farm 
Heroes Saga. Al deze spelletjes moesten 

Go. Vanaf halverwege juli ging “iedereen” 
met een smartphone op jacht naar de virtu-
ele fantasiewezens. 

Russische dopingpraktijken  
onthuld
De Russische overheid had een uitge-
kiend systeem opgezet van dopinggebruik 
én van gesjoemel met dopingcontrole. Dat 
was de onthutsende conclusie van een 
rapport dat het internationale dopingagent-
schap WADA op 18 juli publiceerde. WADA 
adviseerde Rusland uit te sluiten van de 
Olympische Spelen, maar zo ver wilde het 
IOC niet gaan.

Recordbedrag voor Pogba
Terug van vier jaar weggeweest. Op 9 
augustus bereikte Manchester United met 
Juventus een akkoord over de transfer van 
Paul Pogba. De 23-jarige Franse internati-
onal verhuisde voor 105 miljoen euro van 
Turijn naar Manchester. Nooit eerder was er 
zoveel geld voor een voetballer neergeteld.

Toots blaast laatste adem uit
“Dat kleine gebied tussen een lach en 
een traan ligt me het best.” Jean “Toots” 
Thielemans was een gepassioneerd muzi-
kant die wereldwijd aanzien genoot. Hij gold 
als de grote emancipator van de mondhar-
monica. Op 22 augustus overleed hij in zijn 
slaap op 94-jarige leeftijd.

Tesla in opspraak
Tesla kon er niets aan doen, maar een 
dodelijk ongeluk bij Baarn liet ook bij de 
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Amerikaanse fabrikant van elektrische 
auto`s diepe sporen na. Op 7 september 
knalde een 53-jarige bestuurder met hoge
7 snelheid op een boom. De man was op 
slag dood, maar het duurde door moge-
lijk elektrocutiegevaar lang voordat zijn 
lichaam uit de Tesla Model S kon worden 
gehaald.

Taliban vallen Tarin Kowt binnen
Het duurde maar kort, maar het was wel 
veelzeggend. En pijnlijk, met name voor 
Nederland. Op 8 september deden Tali-
banstrijders een inval in Tarin Kowt, de  
hoofdstad van de provincie Uruzgan en de 
locatie van het voormalig Kamp Holland, 
hoofdkwartier van de Nederlandse Taskforce 
Uruzgan.

Laatste troonrede Rutte II
Onrust en onbehagen. Dat waren de kern-
woorden van de troonrede op Prinsjesdag. 
Want niet zozeer `s lands economie als wel 
de Nederlandse identiteit stond centraal in 

op 20 september uitsprak én in de alge-
mene beschouwingen in de dagen daarna.

Massaontslagen in België
Het was de zoveelste reorganisatie bij ING, 
maar deze kwam vooral hard aan in België. 
Op 3 oktober maakte de bank bekend in 

-
len schrappen, waarvan zowat de helft in 
België.

Ophef over kunstgraskorrels
Was het verstandig om nog te voetballen 

VARA-programma Zembla maakte in een 
uitzending op 5 oktober pijnlijk duidelijk dat 
goed onderzoek naar de gezondheidsrisico`s 
ontbrak.

Rosszee beschermd
Er was jarenlang over onderhandeld, waar-
bij vooral Rusland had dwarsgelegen. Maar 
op 28 oktober kwam er toch een akkoord: 
de Rosszee bij Antarctica zal voor 35 
jaar worden gevrijwaard van commerciële 
visserij.

Donald Trump nieuwe president
Wat vrijwel geen opiniepeiler of verkiezings-
deskundige voor mogelijk had gehouden, 
gebeurde op 8 november: Donald Trump, 
de zelfs in zijn eigen Republikeinse Partij 
zeer omstreden politieke outsider, versloeg 
de kandidaat van het establishment, de 
Democraat Hillary Clinton. En dus werd hij 
de 45e president van de Verenigde Staten.

El Comandante gaat heen
Hij bevrijdde zijn volk om het daarna 
opnieuw te knechten. Fidel Castro, de 
levende legende van de Cubaanse revolutie 
die op 25 november na een langdurig ziek-
bed overleed, liet een tegenstrijdige erfenis 
achter: die van revolutionair én dictator, bron 
van inspiratie én symbool van verstarring.

Voetbalteam verongelukt
De brandstof was op. Door deze banale 
oorzaak stortte in de nacht van 28 op 29 
november niet ver van landingsplaats 
Medellin een toestel neer van LaMia 
Airlines. Aan boord was een compleet voet-

werd een nachtmerrie.

Tsjernobyl opnieuw ingepakt
Het was millimeterwerk, maar het paste. Op 
29 november schoof de nieuwe overkap-
ping over de kerncentrale van Tsjernobyl. 
De bedoeling was dat er de komende hon-
derd jaar geen radioactieve deeltjes meer 
uit het gebouw zouden ontsnappen. Twee 

-
ping, met een breedte van zo’n 275 meter, 
een lengte van 160 meter en een hoogte 
van ongeveer 108 meter. Voor het verschui-
ven van het 36.000 ton wegende gevaarte 
over de verwoeste kerncentrale was het 
Nederlandse Mammoet verantwoordelijk.

Aanslag op kerstmarkt in Berlijn
Was dit de grote aanslag waar de Duitsers 

-
ber reed een zwarte truck met Pools 
kenteken in op een kerstmarkt in het cen-
trum van Berlijn. Er vielen twaalf doden en 
tientallen gewonden. De dader wist te ont-
snappen, maar niet voor lang.
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Inleiding
De Vereniging Verticaal Transport verenigt 
bedrijven werkzaam in het verticaal trans-
port en onderhoudt het contact met en 
tussen de leden in de meest ruime zin. Ze 
stimuleert de ontwikkeling en behartigt de
belangen van de verticaaltransportbranche 
in het algemeen en van haar leden in het 
bijzonder.

De VVT houdt tweemaal per jaar een 
a lgemene ledenvergader ing.  Vaste 
onderwerpen die aan bod komen zijn: 
de samenstelling van het bestuur, de 
samenstell ing van de kascommissie, 
de behandeling en goedkeuring van het 
jaarverslag, goedkeuring van de jaarreke-
ning en eventuele wijzigingen in statuten, 
reglementen en leveringsvoorwaarden, 
eventueel instemming met onderhande-
lingsresultaten voor cao’s. Statutair wordt 
het bestuur gevormd door de voorzitters 
van de regio’s en secties en de leden van 
het dagelijks bestuur.

De VVT publiceert c.q. herziet dit jaar o.a. 
twaalf werkinstructies, 32 ledencirculaires 
en de richtlijn “Een eerste introductie in het 
Nederlandse Arbeidsrecht”.

Regiovergaderingen
De regiovergaderingen spelen een belang-
rijke rol bij het bepalen of de vereniging 
op de goede weg zit. Het is belangrijk dat 
de leden daarbij aanwezig zijn en daaraan 
deelnemen. Belangrijke en voor de toekomst 
bepalende onderwerpen zijn besproken die 
moeten leiden tot verbeteringen voor de 
sector op het gebied van veilig en vakbe-
kwaam werken. Zo wordt gesproken over 
verschillende werkzaamheden waarbij er 
o.a. sprake is van hijsen van personen, 
werken met een werkbak (asbestsanering) 
en werken op hoogte. Aangegeven wordt 
hoe conform wet- en regelgeving veilig en 
vakbekwaam gewerkt dient te worden.

Voorts is het belangrijk dat de bedrijven naar 
de werknemers duidelijk communiceren 
hoe veilig en vakbekwaam gewerkt moet 
worden en hier ook het goede voorbeeld in 

geven. Een rechtbank heeft een uitspraak 
gedaan in een zaak waarbij een dodelijk 
slachtoffer is gevallen doordat geen uitval-
beveiliging is gebruikt. De rechtbank acht 
het aan verdachte ten laste gelegde feit 
(“dood door schuld”) wettig en overtuigend 
bewezen. Bedrijven moeten er op toezien 
dat alle werknemers veilig werken en 
dienen veilig gedrag te stimuleren.

Ledenevenementen
Ledenevenementen worden zoveel 
mogelijk gekoppeld aan de tweejaarlijkse 
algemene ledenvergader ingen. Hier 
werpen zich de vruchten af van de intro-
ductie van geassocieerde bedrijven bij de 
VVT. Deze bedrijven zijn graag bereid als 
gastheer en inleider te fungeren, waarbij 
de geassocieerde bedrijven ook worden 
uitgenodigd voor het niet besloten gedeelte 
van de ledenvergadering. Een ideaal 
netwerkmoment.

Geassocieerde bedrijven
Geassocieerde bedrijven willen hun relatie 
met de sector benadrukken door zich te 
associëren met en aan te sluiten bij de VVT. 
Men krijgt toegang tot alle ledeninformatie 
van de VVT en heeft een mogelijkheid om 
deel te nemen aan interne commissies van 
de VVT. Geassocieerde bedrijven willen 
hun relatie met de sector benadrukken 
en worden voorzien van informatie over 
de sector. Verder kan men een nauwer 
contact verwerven met en ingangen 
krijgen bij de leden van de VVT via leden-
bijeenkomsten. Tevens kan men gebruik 
maken van door de VVT georganiseerde  
informatieavonden waar men aan VVT 
leden voorlichting kan geven over bijvoor-
beeld nieuwe ontwikkelingen. Reeds m.i.v. 
2013 krijgen geassocieerde bedrijven 50% 
van de ledenkorting voor VVT leden op 
cursussen die worden uitgevoerd door de 
SEVT.

De VVT betrekt geassocieerde bedrijven 
bij haar activiteiten. Er kunnen (commis-
sie-) vergaderingen worden gepland bij 
bedrijven en zogenaamde “road shows” 
worden georganiseerd. Road shows zijn 

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
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door de VVT georganiseerde informatieve 
bijeenkomsten of workshops waarbij geas-
socieerde bedrijven informatie kunnen 
uitwisselen met leden van de VVT of als 
gastheer kunnen optreden. 

In een eerder overleg met de geassoci-
eerden bedrijven is gesproken over het 
geven van een gezamenlijk podium voor de 
bedrijven. In het voorjaar van 2016 wordt 
hier een eerste begin mee gemaakt op 
de algemene ledenvergadering voorjaar. 
De geassocieerden bedrijven worden 
in de gelegenheid gesteld hun bedrijf te 

om te netwerken. Meer dan de helft van de 
aangesloten bedrijven maakt gebruik van 
de bedrijfspresentatie.

De leden van de VVT zijn voor de algemene 
ledenvergadering najaar uitgenodigd bij het 
geassocieerde bedrijf Verticaal Transport 
Centrum (VTC). VTC gaat in 2002 van start 

en biedt doeltreffende en praktijkgerichte 
opleidingen voor machinisten in het verticaal 
transport. VTC nodigt de leden van de VVT 
uit om aansluitend aan de ledenvergadering 
deel te nemen aan de open dag van VTC. 
Het VTC terrein is hiervoor geheel ingericht 
met verschillend materieel, getoond door 
o.a. ook lidbedrijven van de VVT.

In totaal ondersteunen in 2016 twintig geas-
socieerde bedrijven de VVT.

Algemene ledenvergaderingen
De leden hebben in de voorjaarsverga-
dering ingestemd met de tekst van het 
jaarverslag van 2015 en het financieel 
jaarverslag van 2015. Het bestuur is gede-
chargeerd. In de najaarsledenvergadering 
is ingestemd met het beleidsplan 2017-
2020 en de begroting van 2017.

In  de a lgemene ledenvergader ing  
na jaar 2013 is besloten om, naast een 

AFBEELDING ONDER
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contributieverhoging van 4% voor 2014, 
voortaan elk jaar de contributie geleidelijk 
te verhogen. Daarbij wordt gekeken naar 

heeft dat geleid tot een verhoging van 1% 

in de begroting van 2017 voorstelt om voor 
2017 de contributie niet te verhogen. De 
CPI voor 2017 wordt opgeteld bij die van 
2018, ten behoeve van het bepalen van 
de contributie verhoging van 2018. De 
vergadering stemt hiermee in.

Beleidsplan en begroting
In 2015 is het beleidsplan 2016-2019 
vastgesteld. Een beleidsplan van de VVT 
heeft een scope van vier jaar wat zoveel 
betekent dat gedurende deze periode 
wordt gewerkt aan onderwerpen die de 
vereniging belangrijk vindt. Het accent ligt 
uiteraard op realisatie in het eerste jaar, 
maar lang niet alle onderwerpen lenen zich 
voor realisatie binnen het jaar. Daarnaast 
wordt de sector doorgaans toch gecon-
fronteerd met onverwachte onderwerpen 
die moeten worden opgepakt waardoor 
voor het secretariaat activiteiten en prio-
riteiten veranderen. In het jaarverslag legt 
het secretariaat namens het bestuur van 
de verenigingverantwoording af door weer 
te geven welke onderwerpen zijn opgepakt 
en wat is gerealiseerd. 

Met het goedkeuren van de begroting van 
2016 is bepaald welke middelen beschik-
baar zijn t.b.v. het functioneren van het 
secretar iaat binnen de statutaire en 
beleidsmatige kaders van de VVT zoals 
deze zijn vastgelegd in het beleidsplan 
2016-2019. Het bestuur en het dagelijks 
bestuur handelen voor het stellen van 
prioriteiten naar bevinding van zaken, 
binnen de kaders van de vastgestelde 
begroting.

Samenhang ingezette activiteiten 
van de VVT
De verticaal transportsector wordt onder- 
 worpen aan een woud van wet- en regel-

Door overheden, instellingen en opdracht-
gevers. Regelgeving gaat vaak gepaard 
met uitvoeringsprocedures en -voorschrif-
ten. Bedrijven ervaren daardoor dat ze 
veel zaken erbij moeten organiseren zoals 

personeel, wat aandacht, tijd en geld kost.
Het eigen vakmanschap - of anders gezegd 
de eigen werkwijze en bedrijfsprocedures 
- wordt niet gewaardeerd.

Door de eigen werkwijze en de aanwe-
zige deskundigheid van de bedrijven te 
systematiseren voor de sector en daardoor 
onafhankelijke toetsing mogelijk te maken, 
hoopt de VVT voor bedrijven de uitvoer-
baarheid ervan meer toe te spitsen op het 
eigen werk en daar waar mogelijk onder-
steunend te maken aan het eigen werk. 
De uitdagingen zijn vooral het bedenken 
van het systeem en acceptatie ervan door 
overheden, instellingen en opdrachtgevers. 
Het integrale systeem is opgebouwd uit drie 
elementen: het bedrijfsproces, deskundig-
heid van personen en de afspraken met de 
opdrachtgever (contractvorming).

OHSAS
Ter ondersteuning van het bedrijfspro-
ces wordt ingezet op basis van OHSAS 

-
naal veiligheidsmanagementsysteem dat 
op dit moment wordt omgezet in een ISO 
wereldstandaard, ISO 45001. Het project 
OHSAS voorziet in het opstellen van een 
integrale branche- RI&E voor de sector en 
het opstellen van een basis handboek voor 

Het doel is om veilig werken op basis van 
risico denken in de sector systematisch
geïmplementeerd te krijgen. Dit betekent 
overigens niet dat elk bedrijf zich hiervoor 

is eind 2015 gereed voor behandeling door 
sociale partners. Het project OHSAS is in 
2016 afgerond. Het basis handboek voor 
bedrijven is voor VVT leden beschikbaar. 
De eerste projecten lopen in de voorbe-
reiding en verwacht wordt dat in 2017 de
eerste implementatie gereed zal zijn.
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Ter ondersteuning van ontwikkeling en behoud 
van deskundigheid van personen is gestart 

Dit houdt kort samengevat in dat er op zoek 
wordt gegaan naar een systeem dat werkend 
leren ondersteunt. Integratie van opleiden en 
EVC waarbij het leermoment aansluit bij de 
te verrichten werkzaamheden. De persoon-
lijke ontwikkeling daarin moet onafhankelijk 
kunnen worden getoetst. Het project is eind 
2015 gestart en wordt naar verwachting in 
2017 afgerond.

Regie of aangenomen werk
Ter ondersteuning van het maken van 
afspraken met de opdrachtgever is het 
project regie of aangenomen werk gestart. 
De VVT heeft algemene voorwaarden 
opgesteld waarin een relatie is gelegd 
naar Arbowettelijke verplichtingen en het 
regelen daarvan. Dit komt echter in de 
opdrachtvorming niet tot nauwelijks terug. 
Dit betekent dat partijen (kraanverhuurders 
en opdrachtgevers) daarmee onnodig veel
risico lopen door het uitblijven van duide-
lijke afspraken m.b.t. veilig werken. De 
richtlijn die de VVT gaat opstellen moet hier 
helderheid in verschaffen. Voor de VVT 
een lastig onderwerp omdat het ingrijpt op

afspraken tussen lidbedrijf en opdrachtge-
ver, en daarmee raakt aan het commerciële 
vlak waar de VVT geen partij in wil zijn. 
Eind 2015 is een concept richtlijn verspreid 
en behandeld in de regio vergaderingen 
van de VVT. De verdere uitwerking ervan 
is inmiddels doorgeschoven naar 2018 in 
verband met aangepaste prioriteiten.

Bestuur
Herkozen voor een nieuwe termijn van 
drie jaar in het bestuur zijn de heren M.J. 
Kroes (voorzitter), S.G. Splinter (lid dage-
lijks bestuur), B.P.S. Bruijsten (voorzitter 
regio Oost-Nederland) en R.A. Nederhoff 
(voorzitter regio Zuid-Holland).

De openstaande vacature voor de functie 
van voorzitter regio Midden-Nederland 
is ook in 2016 niet ingevuld. Zie bijlage 1 
voor de samenstelling van het bestuur en 
commissies.

Secretariaat
Het secretariaat in Culemborg wordt 
bemenst door:
• dhr. L.G.A.M. Verhagen,  

directeur VVT en SEVT
• dhr. C.D.A. van Unen,  

deskundige KAM & techniek VVT

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Sarens Nederland B.V.
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• dhr. P.W.J. van den Berg,  
deskundige KAM & techniek VVT

• mw. A.J.T.E. van der Heijden-van de 

• mw. C.J.P.M. Samuels-Soeterboek, 
management assistent VVT

• mw. S.J.G. van Zandvoort-Duijf, 
opleidingscoördinator SEVT

Mevrouw Samuels-Soeterboek kr i jgt 
een dienstverband voor onbepaalde tijd 
aangeboden.

De VVT en SEVT houden samen kantoor 
in Culemborg aan de Blokdrukweg 8.

Transport en Logistiek Nederland
De VVT heeft een speciale relatie met 
TLN, Transport en Logistiek Nederland. 
TLN vertegenwoordigt de branche van het 
beroepsgoederenvervoer over de weg. 
Samen met TLN sluit de VVT de cao af 
van het “Beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de verhuur van mobiele kranen”, 
met FNV, CNV Vakmensen en De Unie. 
Over allerlei onderwerpen vindt er frequent 
overleg plaats tussen TLN en VVT.

De VVT heeft een zetel in de Sociale 
commissie van TLN ten behoeve van 
informatie-uitwisseling en stroomlijning 
van het cao-overleg en onderwerpen die 
op sociaal gebied spelen. Voor de repre-
sentatie van de VVT, zie bijlage 6.

De VVT heeft een zetel in het bestuur 

en TLN is lid van de ad hoc commis-

de VVT. Onderwerpen die hier worden 
besproken overlappen beide sectoren 
en er worden zoveel als mogelijk gelijke 
standpunten bepaald en elkaars stand-
punten gesteund.

Samenwerking met het SSVV
De SSVV is de beheersstichting van het 
VCA-systeem en de daarbij behorende 
SSVV Opleidingengids. Deze gids wordt 
binnen het SSVV beheerd door een 
centrale waarborgcommissie en wordt 

voor het opstellen en onderhouden van de 
opleidingsschema’s ondersteund door een 
schemagebonden waarborgcommissie. De 
SSVV opleidingengids is een initiatief van 
VNCI, SIR en Nogepa.

De VVT is actief lid van de waarborgcom-
missie van het SSVV die de volgende 
schema`s beheert:
• Veilig werken met een verreiker.
• Veilig werken met een hoogwerker.
• Veilig aanslaan van lasten.
• Veilig werken met een heftruck.

Samenwerking met de SEVT
De VVT werkt nauw samen met de 
SEVT, de Stichting Educatie Verticaal 
Transportbranche, een stichting die door 
de sector in het leven is geroepen om oplei-
dingen die voor de sector noodzakelijk zijn
te waarborgen. Het gaat om opleidingen die 
door de sector zelf als belangrijk worden 
geacht en die zonder steun vanuit de sector 
niet gegeven zouden worden.

Samenwerking met Fundeon 
eindigt
Op 1 juli 2016 houden Fundeon en Arbouw 
op te bestaan. Sociale partners in de bouw-
sector willen een meer integrale aanpak 
als het gaat om gezond, veilig werk en de 
ontwikkeling van werknemers. 

AFBEELDING ONDER
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Zij hebben daarom besloten tot een nieuwe 
organisatie te komen. Op 1 juli 2016 start 
Volandis, het kennisen adviescentrum voor 
duurzame inzetbaarheid in de bouw- en 
infrasector. De VVT werkt nog niet samen 
met Volandis.

Samenwerking met Bouwend 
Nederland
De samenwerking met Bouwend Nederland 
is nog nooit echt een succes geweest. Er 
bestaat toch echt de indruk dat we niet  
serieus worden genomen. De VVT probeert 
het seminar over het hijsongeval in Alphen 
aan den Ri jn samen met Bouwend 
Nederland te organiseren, maar dit loopt op 
een mislukking uit omdat er bij voortduring, 
en op enig moment teveel, aanvullende 
eisen worden gesteld.

Bouwend Nederland publiceert 
richtlijn torenkranen
Bouwend Nederland publiceert een richtlijn 
Torenkranen waar de VVT slechts heel 
zijdelings bij betrokken is. Dit is op zich al 
bijzonder te noemen wetende dat de VVT 
de auteur is van het Arboinformatieblad 17, 
“Hijs- en hefmiddelen”. Groot is dan ook 
de verbazing dat bij de presentatie van de
richtlijn mobiele kranen worden gezien 
als torenkranen en dat alles wat geldt 
voor torenkranen ook geldt voor mobiele 
kranen. Voor wat de VVT betreft is dit een 
regelrecht brevet van onvermogen. De VVT
neemt de richtlijn dan ook niet serieus als 
onafhankelijke uitgave.

Samenwerking met STL
Het sectorinstituut voor de transport-
sector is STL. De letters STL staan voor 
Sectorinstituut Transport en Logistiek. STL 
richt zich op het functioneren en de ontwik-
kelingen van de arbeidsmarkt in de sector 
van het beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de verhuur van mobiele kranen. 
Steeds vaker wordt echter als sectornaam 
“Transport en Logistiek” gebruikt omdat 
logistiek een steeds groter deel uitmaakt
van de sector. Met transport wordt hori-
zontaal transport (vervoer over de weg) 
en verticaal transport (mobiele kranen) 

bedoeld. STL is ontstaan uit een fusie 
tussen drie sectorinstituten: VTL, Gezond
Transport en FuWa. 

STL staat voor instroom in, doorstroom 
in en uitstroom uit de sector, voor inzet-
baarheid van werknemers, voor veilig en 
gezond werken, voor plaatsing van werk-
nemers in en behoud van werknemers voor 
de sector. Waar voor deze aspecten de 
sociale partners de arbeidsmarkt willen 
stimuleren en/of ondersteunen, is STL de 
uitvoerder voor de sector.

STL is derhalve o.a. uitvoerder van het 
SOOB subsidiebeleid, het sectorplan 
Transport en Logistiek, doet arbeidsmarkt-
onderzoek, plaatst MBO BBL leerlingen in 
de sector, is het kenniscentrum voor func-
tiewaardering (voorheen FuWa), beheert 
de branche RI&E voor de sector, beheert 
de Arbocatalogi voor de sector, doet aan 
dienstverlening en voert projecten uit. Dit 
alles in opdracht van sociale partners voor 
het welzijn van de sector.

De VVT werkt samen met STL aangaande 
het onderhouden van de Arbocatalogus 
Verticaal Transport, het onderhouden van 
de branche RI&E en het ondersteunen van 
bedrijven met de implementatie van de bran-
che RI&E en te helpen aanpassen op het 
bedrijf. De VVT helpt ook bij het opstellen 

voor het mbo onderwijs en in de toekomst 

De VVT is in samen werking met STL in 2015 
het project gestart betreffende het opstellen 

de sector met als doel leren tijdens het werk 
mogelijk te maken.

Samenwerking met Sdu
De VVT is auteur van de uitgave AI-17 
“Hijs- en hefmiddelen” van de Sdu. Dit is 
een gewilde uitgave bij de Sdu en zij zijn 
tevreden over de samenwerking met de VVT. 
De Sdu gaat overstappen naar het digitaal 
ontsluiten van informatie en wellicht stoppen 
met het uitgeven van AI-bladen. De VVT 
heeft aangegeven behoefte te hebben aan 
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een fysieke uitgave van AI-17. Dit proces is 
in 2016 nog niet afgerond.

Ledenmutaties
Voor de ledenmutaties zie bijlage 2. Het 
ledensaldo is min elf. Dit vooral nog als 
gevolg van de crisis.

De VVT is een vereniging die haar zeggen-
schap ontleent aan representativiteit 
(aantal leden) en als doelstelling heeft 
bedrijven die verticaal transportmiddelen 

maken dat doorgaans wordt besloten om 
nieuwe bedrijven die binnen de scope van 
de vereniging vallen zoveel mogelijk toe te 
laten als lid van de vereniging.

Panteia/NEA onderzoek
Panteia/NEA doet onderzoek naar de 
transportsector en stelt hiervoor publicaties 
op. In overleg met de VVT heeft Panteia/
NEA een onderzoek ontwikkeld naar de 
ontwikkelingen van het kostenniveau voor

verticaal transport binnen de transportsec-
tor. De VVT koopt dit onderzoek voor haar 
leden en verspreid deze.

De VVT publiceert voor haar leden het Panteia/
NEA rapport “Ontwikkeling kostenniveau 
verticaal transport 2016 en 2017” vooraf-
gaand aan de najaarsledenvergadering. 

In 2015 wordt besloten aan de verschil-
lende activiteiten een nieuwe activiteit toe 
te voegen, te weten ”Rupskraan t/m 200 
ton hijscapaciteit”. Deze categorie is in het 
rapport van 2016 toegevoegd. Daarmee
worden de volgende vijf activiteiten gepre-
senteerd in de rapportage:
• Mobiele torenkraan.
• Mobiele telescoopkraan t /m 70 ton 

hijscapaciteit.
• Mobiele telescoopkraan t /m 120 ton 

hijscapaciteit.
• Mobiele telescoopkraan t /m 650 ton 

hijscapaciteit.
• Rupskraan t/m 200 ton hijscapaciteit.

AFBEELDING LINKS
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Omvallen hijskranen Alphen aan den Rijn onvermijdelijk

De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, schoot ernstig 
tekort. De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde 
zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving. Dit blijkt uit het op 29 juni gepubliceerde rapport van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het omvallen van de hijskranen in Alphen aan den Rijn in de zomer 
van 2015. Door de lage stabiliteit van de hijsopstelling was het omvallen van de kranen onvermijdelijk. Zelfs een vlekkeloze 
uitvoering van de geplande werkzaamheden had dit niet kunnen voorkomen.

Tijdens het hijsen van het nieuwe brugdek vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brug-
dek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen 
slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken 
partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat de hijsopstelling al bij aanvang van 
de werkzaamheden een te lage stabiliteit had. Toen tijdens het hijsen een van de pontons sterk begon te hellen, bezweek de 
kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de gehele hijsopstelling mee in zijn val.
  
Hijsplan incompleet en ongeschikt
In de voorbereiding van de hijswerkzaamheden vanaf het water werd de complexiteit ervan onderschat. Zo is onvoldoende 
stilgestaan bij het belang van stabiliteit en de werking hiervan. In het hijsplan werd geen rekening gehouden met een aantal 
factoren dat de stabiliteit beïnvloedt, zoals het verschuiven van het zwaartepunt door het manoeuvreren met de kranen, de wind 
en de doorbuiging van de mast. In de laatste versie van het hijsplan ontbrak een stabiliteitsberekening. Ook voorzag het hijsplan 
niet in een ballastplan voor de pontons om eventuele scheefstand tijdig te kunnen corrigeren. Verder bleek uit het hijsplan 
dat de kranen tot hun maximale capaciteit werden ingezet. Hierdoor was er geen ruimte om gedurende het werk afwijkende 
omstandigheden  op te vangen. Het kraanbedrijf en het pontonbedrijf gingen er vanuit dat door voorzichtig te werken en de 
pontons goed te ballasten, de werkzaamheden veilig uitgevoerd konden worden. De Onderzoeksraad constateert dat de partijen 
het werk benaderden als een routineklus waarbij de risico’s systematisch werden onderschat en dat het hijsplan incompleet en 
ongeschikt was.
  
Risicobeheersing schiet tekort
De opdracht voor de renovatie van de Koningin Julianabrug was gegeven aan een bouwcombinatie bestaande uit een 
bouwbedrijf en een staalbouwer. Het bouwbedrijf had als projectleider een spilfunctie en moest erop toezien dat alle risico’s 
adequaat werden beheerst. Het bouwbedrijf vulde deze verantwoordelijkheid echter onvoldoende in. Het bouwbedrijf zag  
het plaatsen van het brugdeel als onderdeel van de taak van de staalbouwer, die het kraanbedrijf had ingehuurd en 
bemoeide zich vervolgens niet met de voorbereidingen. Door deze versnippering van taken en verantwoordelijkheden schoot 
de risicobeheersing tekort. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijk-
heid van de ander. Zowel de staalbouwer als het bouwbedrijf lieten zo gebeuren dat er met een onveilige hijsopstelling werd 
gewerkt.
  
Veiligheid omgeving niet onderzocht
Dat de complexe werkzaamheden met groot materieel werden uitgevoerd in dichtbebouwd gebied, was voor geen enkele 
partij aanleiding om in de voorbereiding bewust stil te staan bij mogelijke risico’s voor de omgeving. De kranen staken ruim 
veertig meter boven de bebouwing uit en stonden op pontons in het water. Desondanks voelde geen enkele partij zich geroe-
pen om de veiligheid van de omgeving en de potentieel ernstige gevolgen te onderzoeken en te beheersen. Bij de renovatie 
van de Julianabrug lag de focus van de gemeente op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden. Dit terwijl de 
gemeente een belangrijke (overheids-)taak heeft in het waarborgen van de publieke veiligheid, zeker bij werkzaamheden in 
dichtbebouwd gebied. Een gemeente kan zowel als opdrachtgever en als vergunningverlener actief sturen op omgevings-
veiligheid. Dat laat onverlet dat de uitvoerende partijen uiteindelijk de verantwoordelijkheid hebben om het werk veilig uit te 
voeren.
  
Aanbevelingen
De Onderzoeksraad vindt het van cruciaal belang dat er bij de realisatie van bouwwerken een adequate vorm van risicobe-
heersing komt. Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s 

verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid. Verder beveelt de Raad aan om omgevings-
veiligheid als gunningscriterium op te nemen in aanbestedingen van bouwwerken. Ook moet er een afwegingskader komen in 
het Bouwbesluit dat bepaalt onder welke omstandigheden een bouwveiligheidsplan geboden is. Voor de uitvoerende partijen 
beveelt de Onderzoeksraad aan om de kennis en deskundigheid te vergroten voor een veilige uitvoering van het werk en een 
goede invulling van de verantwoordelijkheden.

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid, 29 juni 2016
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Reactie bouwcombinatie Julianabrug Alphen aan den Rijn

Op 3 augustus 2015 zou een nieuw brugdeel worden gehesen in de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Tijdens de 
uitvoering van deze opdracht, zijn twee kranen en het brugdeel omgevallen en zijn daardoor 6 panden onbewoonbaar geworden. 
Alle inspanningen van de bouwcombinatie zijn er sindsdien op gericht om de impact voor betrokken bewoners en bedrijven te 
verzachten. Dat gebeurde onder meer met de inrichting van een noodfonds, intensieve voorlichting over de berging en steun 
van buurtinitiatieven. Op 18 mei jongstleden is het betreffende brugdeel alsnog succesvol en onder toeziend oog van gespannen 
omwonenden op zijn plaats gehesen. Inmiddels is de brug ook weer geopend voor doorgaand verkeer.

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Op 29 juni is het rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met antwoorden op de vraag hoe dit hijsongeval 
kon gebeuren. Het rapport levert belangrijke inzichten op voor zowel de bouwcombinatie als de werkwijze in de gehele sector. 
De bouwcombinatie gaat met de aanbevelingen aan de slag, maar is ook geschrokken van de stevige conclusies van de 
Onderzoeksraad. De aanbevelingen van de raad worden ter harte genomen en de betrokken bedrijven hebben in de tussentijd 
ook niet stilgezeten en al diverse verbeteringen doorgevoerd in hun bedrijfsvoering.

Bouwbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V.
Directeur Jaap Kruijt: “Het lezen van het OVV-rapport rakelt de feiten op van een zwarte dag in onze geschiedenis. Dit geldt 
voor heel veel Mourik medewerkers, inclusief mijzelf. Van de aanbevelingen vinden wij vooral de door ons reeds ingevoerde 
meer-ogen-aanpak en de externe toetsing effectief in het wezenlijk verminderen van dergelijke ketenrisico’s.” De veiligheidsco-
ordinator heeft de aangescherpte verantwoordelijkheid gekregen om de samenwerking met de ketenpartners uit te werken en te 
toetsen aan de ARBO-wet en het ARBO- besluit. 

Medewerkers van de KAM-afdeling hebben een cursus doorlopen voor het houden van toezicht op hijswerkzaamheden en het 
inhoudelijk kunnen beoordelen van hijsplannen. Bij risicovolle hijsoperaties is externe toetsing vereist voor zowel de voorbe-
reiding als de uitvoering. Dit alles is verankerd in het KAM-zorgsysteem. Kruijt: “Graag bied ik de gedupeerden nogmaals onze 
oprechte verontschuldigingen aan voor het gebeurde.”

BSB Staalbouw
Het ongeval heeft op BSB Staalbouw B.V., als relatief kleine organisatie, een grote impact gehad. Klanten, werknemers, leve-
ranciers, maar ook omwonenden in Alphen aan den Rijn hebben zich afgevraagd hoe dit hijsongeval heeft kunnen plaatsvinden 
en ook welke rol BSB Staalbouw B.V., als bouwer van de brug, hierin heeft gespeeld. Pesie: ‘We hebben bij de toetsing van 
risicovolle hijsklussen, de toetsing door een professionele derde partij als vast onderdeel in ons beleid opgenomen. Ook zullen 
we kritischer vragen stellen aan opdrachtgevers ten aanzien van de afwegingen die worden gemaakt bij beperking van verkeers-
stremmingen in relatie tot andere risico’s die hierbij juist nader naar voren kunnen treden.’
 
Peinemann Kranen
Het familiebedrijf Peinemann Kranen heeft direct na de gebeurtenissen op 3 augustus vorig jaar laten weten zeer geraakt te 
zijn door wat er is gebeurd. “Onze kranen en onze mensen zijn betrokken en we willen iedereen een hart onder de riem steken 
die hier de gevolgen van ondervindt’, zei CEO Ad Kornet direct na de gebeurtenis. Vooruitlopend op het onderzoek van de OVV 
heeft Peinemann zelf al zijn verantwoordelijkheid genomen en technisch onderzoek laten uitvoeren. 

Op basis hiervan is het risico- en kwaliteitsbeleid aangescherpt. Gertjan van de Werken (directeur Kranen): “Bij kritische 
hijswerkzaamheden zijn we overgegaan van een 4-ogen naar een 6-ogen principe en we hebben een extra veiligheidskundige 
aangetrokken die ook als taak heeft om toe te zien op een gezonde veiligheidscultuur. Er is een escalatiemodel kritisch hijs-
werkzaamheden geïmplementeerd. Tevens is er een uitgebreide Risk Assessment bij offerteaanvraag met daaraan gekoppelde 
beheersmaatregelen. Tijdens bouwprojecten wordt veel tussentijds gewijzigd en dat leggen we nu beter vast, zowel intern als in 
contracten met derden. Bovendien auditen we ons systeem nu twee keer per jaar extern. De werkstandaard is daarmee op een 
hoger plan gekomen. We hopen dat dit voorbeeld door anderen in de branche gevolgd wordt om te voorkomen dat dergelijke 
incidenten in dichtbebouwde omgevingen kunnen gebeuren.”

Tot slot
Bouwprojecten zijn complexe trajecten met vaak veel betrokken partijen, maar er kan en moet meer gedaan worden om de 
risico’s te beperken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daarvoor vier verbeterthema’s aangereikt: bewustzijn ten aanzien 
van risico’s in een stedelijke omgeving, professioneel veiligheidsmanagement, regie in de keten en publieke verantwoordelijk-

lessen die zij hebben geleerd actief te delen met collega-bedrijven.

Bron: Mourik Groot-Ammers, BSB Staalbouw, Peinemann Groep, 29 juni 2016
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AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur

BESTUURS-  
ZAKEN

Seminar “Het hijsongeval 
in Alphen; een jaar na dato”
Er was veel belangstelling voor het seminar 
“Het hijsongeval in Alphen; een jaar na dato” 
wat in samenwerking met de VVT is georga-
niseerd op donderdag 8 december jl. door 
Aon. Met een opkomst van ruim 140 perso-
nen mag gesteld worden dat men informatie 
met elkaar wil delen, van elkaar wil leren en 
er samen voor zorg wil dragen het werken 
in de branche nog veiliger te maken. Het 
seminar stond deze dag in het teken om 
inzicht te verkrijgen hoe het hijsongeval in 
Alphen op 3 augustus 2015 heeft kunnen 
plaatsvinden, er lering uit te trekken en om 
met de verkregen inzichten en opgedane 
kennis daadwerkelijk iets te doen.

Alle betrokken partijen bij het hijsongeval en 
de berging van de kranen waren aanwezig 
tijdens het seminar en hebben het publiek 
meegenomen in de door hen opgedane 
ervaringen. Alle aspecten die een dergelijke 
calamiteit met zich meebrengen zijn uitvoerig 
door de gastsprekers belicht. Gelukkig kan 
gesteld worden dat er relatief weinig ongeval-
len op jaarbasis plaatsvinden in verhouding 
met het aantal hijsbewegingen die op jaar-
basis gemaakt worden. Duidelijk werd echter 
wel dat een calamiteit van dergelijke omvang 
elk bedrijf kan overkomen. De gedachtegang: 
“Dat overkomt mij niet, ik heb alles goed op 
orde” werd gedurende het seminar volledig 
weerlegd. Een van de belangrijke lessen die 
deze dag is geleerd.

Op maandag 3 augustus 2015 krijgen zowel 
de directeur, de heer J. Kruijt, van Mourik 
Groot-Ammers B.V. als de directeur, de heer 
A. Kornet, van Peinemann B.V. een bericht 
waardoor de wereld even stil komt te staan. 
Onder leiding van de dagvoorzitter, mevrouw 



AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Van Elst Kraanverhuur Speciaal 
Transport B.V.

voor Veiligheids- en Crisismanagement 
(onderdeel van Aon), delen de heren Kruijt 
en Kornet tijdens het vraaggesprek deze 
rampzalige gebeurtenis en de ongekend 
grote impact wat een dergelijke calamiteit 
heeft.

Beide bedrijven waren er van overtuigd dat 
zij alles op orde hadden. Jarenlange erva-
ring in onder andere de petrochemie waar 
veiligheid voorop staat, goed opgeleide 
en vakbekwame werknemers in dienst en 
alle nodige veiligheidsmaatregelen waren 
getroffen. Zeer goede samenwerking in het 
verleden was de basis voor de samenwer-
king in Alphen a/d Rijn en het vertrouwen 
dat ook deze hijsklus tot een goed einde 
gebracht zou worden. Helaas, niets was 
minder waar.

In het vraaggesprek komt duidelijk naar 
voren dat het belangrijk is om bij dergelijke 
gebeurtenissen als bedrijf de verantwoorde-
lijkheid te nemen. Wat kan het bedrijf doen 

hebben beide bedrijven direct een steun-
fonds opgericht om de slachtoffers te 
kunnen voorzien in de eerste noodzakelijke 
behoeften, zoals het hebben van een dak 
boven het hoofd. Gezien wordt dat bedrijven 
in dergelijke gevallen geen verantwoorde-
lijkheid durven te nemen, omdat men de 
angst heeft dat zij hiermee aansprakelijk-
heid erkennen. Aangegeven wordt dat 

het nemen van verantwoordelijkheid een 
andere betekenis heeft dan het erkennen 
van aansprakelijkheid en bedrijven juist de 
verantwoordelijkheid moeten nemen.

De impact op de continuïteit van de orga-
nisatie en op de bedrijfsvoering wat dit 
hijsongeval met zich heeft mee gebracht 
is groot en mag niet onderschat worden, 
naast de nodige media-aandacht die ook 
de werknemers enorm raakt en de nasleep 
van het ongeval die nog weken voortduurt. 
Beide bedrijven geven aan met de kennis 
die zij nu hebben het werk absoluut op  
een andere wijze te organiseren. De 
bedri j fsprocessen zijn aangepast en  

getroffen. Daarnaast vindt er verandering  
in de bedrijfscultuur plaats om bewustwording 
en gedragsverandering te bewerkstelligen.

Een belangrijke les die is geleerd, is dat 
een goede samenwerking, goede commu-
nicatie en goede controle op alle betrokken 
partijen in de gehele keten enorm belangrijk 
is. Blijf in contact staan met de opdrachtge-
ver/aannemer en onderaannemer om alle 
risico`s zo veel mogelijk te minimaliseren 
en één en dezelfde focus te hebben en te 
behouden.

Ongevallen van dergelijke omvang komen 
onaangekondigd en zijn onvoorspelbaar. 
Bedrijven voeren een bedrijfsvoering met 

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Mammoet Nederland B.V.
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Biemond en Lems Verhuur B.V.

als doel kwaliteit te leveren en zijn zich 
niet bewust dat zij evenveel risico lopen 
als ieder ander bedrijf op een ongeval. 
Ook al is een bedrijf goed verzekerd, de 
continuïteit en het imago van de organi-
satie komen in gevaar. Verder gaat de 
schadeafwikkeling bij een calamiteit van 
dit formaat langzaam en moeilijk en komen 
er zogeheten andere grote krachten los dan 
bij normale schadeafwikkelingen.

Hoe kan een bedrijf zich hierop voorberei-

claims en Aon Risk Solutions, geeft het 

publiek een aantal tools mee. Naast het 
opstellen van een worst case scenario om 
te toetsen of je als bedrijf goed voorbereid 
bent, is het van belang om gezamenlijk een 
protocol op te stellen. Stel vast welke acties 
er gedaan moeten worden en in welke 
volgorde. Belangrijk is dat de aard van de 
calamiteit op de juiste wijze geëscaleerd 
wordt naar de verzekeraar of wanneer 
van toepassing de intermediair. Hou als 
bedrijf zelf de regie in handen en laat de 
verzekeringswereld volgend zijn. Bedrijven 
zijn over het algemeen capabel genoeg 
om de juiste beslissingen te nemen. Maak 

Leerzaam seminar over hijsongeval in Alphen aan den Rijn
Bijna 140 leden van de VVT en relaties van Aon zijn getrakteerd op een leerzame middag tijdens het seminar “Het hijsongeval 
in Alphen; een jaar na dato”. Een grote opkomst. De kern van de leermomenten en tips die door een select gezelschap van 
sprekers zijn gegeven is dat de keten beter moet gaan functioneren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert o.a. dat het 
fout is gegaan bij (veiligheids-) regie in de keten. Elk vanuit hun eigen vakgebied pleitten sprekers voor een betere voorberei-
ding en het inschakelen van de juiste deskundigheid. Meer overleg; betere afstemming tussen partijen, het beter vastleggen van 
afspraken en het hanteren van een systematische aanpak voor het inschatten van risico's en het bedenken van maatregelen om 
deze te voorkomen. Een goed dossier en helder contractmanagement helpt bij de afwikkeling van schade en helpt bij juridische 
kwesties. Wanneer er zich dan wat voordoet, neem verantwoordelijkheid, blijf transparant en ga in overleg met stakeholders om 
tot oplossingen te komen. Ga vooral niet zitten wachten op andere partijen, houd zelf regie. Schakel op tijd de juiste deskundig-
heid in. Boodschap: deze handschoen moet collectief, opdrachtgevers, aannemers en toeleveranciers, worden opgepakt. Dit 
niet alleen voor complexe hijsklussen, maar in bepaalde mate voor alle hijswerkzaamheden, zo vindt de VVT.

De VVT en Aon samen hebben een jaar na dato gemeend de tussenstand op te maken van wat er kan worden geleerd van het 
hijsongeval in Alphen aan den Rijn. Op donderdag 8 december heeft Aon in samenwerking met de VVT voor genodigden een 
seminar gehouden: “Het hijsongeval in Alphen; een jaar na dato”. Een select gezelschap sprekers was uitgenodigd om hun kennis 
te delen. Alle sprekers waren ervaringsdeskundigen en waren vanuit hun functie op enige wijze erbij betrokken na het ongeval.

Jaap Kruijt van Mourik Groot Ammers en Ad Kornet van de Peinemann Groep spraken over hun ervaringen en leermomenten. 
Rob de Bruin van Aon sprak over zijn ervaring over de schadeafhandeling van grote claims door verzekeraars en gaf tips waar 
men op kan letten. Nathalie Vloemans, advocaat bij  Ploum Lodder Princen, gaf inzicht in het oerwoud van partijen die betrok-
ken raken bij de afwikkeling van een dergelijk ongeval en de wetgevingsgebieden waar je als leidend voorwerp mee te maken 
krijgt. Ellen Verolme en Abeltje Prins van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, beide betrokken bij het onderzoek, gaven aan 
wat er mis is gegaan in Alphen aan den Rijn en gingen nader in op de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad. Zij 
vroegen met name aandacht voor het veiligheidsplan, de omgeving en regie in de keten. Sander Splinter van Mammoet Europe 
gaf aan welke methode men hanteert, bij complexe klussen, om te komen tot een goede risicoanalyse, hoe een dossier met 
beheersmaatregelen wordt opgebouwd en hoe dit dossier leidend blijft in de uitvoering en de evaluatie van de werkzaamheden. 
Een mooi voorbeeld van een praktische invulling voor veilig werken.

Til Kroes van de VVT gaf een samenvatting van de dag. Hij benadrukte dat er in de dagelijkse praktijk gelukkig veel meer goed gaat 
dan fout, maar dat iedere professionele branche moet leren van gemaakte fouten. Vanwege het aanwezige vakmanschap lijken 
“gewone” hijsklussen niet kritisch, maar dat is niet zo. Ook een kleine kraan kan een groot drama veroorzaken. Het is goed dat het 
besef gaat ontstaan dat alle hijswerkzaamheden kritisch zijn, maar absoluut veilig wanneer het goed wordt voorbereid en uitgevoerd. 
Hier hebben alle partijen die betrokken zijn bij hijswerkzaamheden hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij bedankte Dora Horjus van 
COT voor de wijze waarop ze het programma als dagvoorzitter heeft geleid en bedankte Aon voor de voortreffelijke organisatie.

Bron: VVT, 14 december 2016
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voortdurend duidelijk waar de behoeften 
liggen, blijf duidelijk communiceren naar 
de verzekeraar toe en behoud een proac-
tieve houding. Een les die geleerd wordt 
vandaag is om duidelijk in kaart te brengen 
wie de partners zijn in de afwikkelingen en 
om die personen in huis te halen die op 
hoog niveau kunnen en mogen acteren.

Elk bedrijf gaat er vanuit alles goed gere-
geld te hebben. De contracten zijn gesloten, 
de aansprakelijkheden uitgesloten. “Maar”, 
zo geeft mevrouw N. Vloemans, advocate 
bij Ploum Lodder Princen aan, “het is altijd 
een samenloop van omstandigheden.” 

Bij elk bedrijf kan een calamiteit van 
dergelijke omvang voorkomen en het is 
niet mogelijk om de aansprakelijkheid bij 
enkel 1 bedrijf of 1 persoon neer te leggen. 
In de gehele keten van opdrachtgevers, 
aannemers, toeleveranciers, hulpper-
sonen e.d. zijn allemaal verschillende 
verzekeraars met verschillende polissen 

-
ken. De advocaten zijn hierbij nog buiten 
beschouwing gehouden.

Daarnaast hangt van het soort ongeval 
af welke rechtsvorm van toepassing is. 
Het bestuursrecht is van toepassing als 
er bijvoorbeeld sprake is van een ongeval 
in de petrochemie. Dan gelden andere 
regels in het kader van vergunningen, 
milieuaspecten e.d. Het civielrecht is 
van toepassing bij de aansprakelijkstel-
ling van bedrijven. Is er sprake van een 
arbeidsongeval, dan is in eerste instantie 
het strafrecht van toepassing en zijn het 
Ministerie van SZW en het OM betrokken 
als partijen. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid bij 
een arbeidsongeval dat alle kanten van 
de juridische medaille getoond worden. 
Een arbeidsongeval kan zowel onder 
bestuursrechtelijke regime als onder het 
strafrechtelijk regime komen te staan, 
al dan niet afhankelijk van overname en 
vervolging door het OM.

Bij een calamiteit is het van belang dat 
goede advocaten betrokken worden om het 
gehele juridische aspect goed te kunnen 
begeleiden en af te kunnen wikkelen. Er zijn 
veel partijen bij betrokken en goede commu-
nicatie is enorm van belang. Het advies 
wordt dan ook gegeven om het onderzoek 
door een goede advocaat te laten uitvoeren. 
Verder wordt de les geleerd om absoluut niet 
als eerste actie over te gaan op het direct 
willen weten wie aansprakelijk is en/of om 
bedrijven/personen aansprakelijk te stellen. 
Neem als bedrijf de verantwoordelijkheid om 
eerst alle andere zaken goed af te handelen, 
het afwikkelen van de juridische zaken kan 
absoluut later in het proces.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 
verricht onderzoek met als doel leerpun-
ten en aanbevelingen te doen, niet om de 
schuldvraag te beantwoorden of schuldigen 
aan te wijzen. De OVV was betrokken bij dit 
ongeval omdat er burgers door toedoen van 
derden betrokken zijn bij een calamiteit.

Mevrouw E. Velome en mevrouw A. Tromp, 
onderzoekers bij de Onderzoeksraad voor 
de Veiligheid, nemen het publiek mee in het 
door hen gedane onderzoek. Duidelijkheid 
wordt gegeven over hoe het onderzoek tot 
stand is gekomen, wat het referentiekader 
is, op welke gebieden onderzoek wordt 
gedaan en het belangrijkste; wat de leer-
punten en aanbevelingen zijn. 

Uit het onderzoek komt als belangrijkste 
leerpunt naar voren dat sturing in de keten 

zoals bij het plaatsen van het brugdeel is 
het van uitermate belang dat er sprake is 
van een geheel in de ketensamenwerking, 
dat de ketens functioneren en onderling 
goed communiceren. In de gehele samen-
werking dient de veiligheidsfocus voor alle 
partijen duidelijk en hetzelfde te zijn, om 
daar waar nodig samen de juiste maatre-
gelen te kunnen treffen. 

Aanbevolen wordt om als bedrijf op de 
hoogte te zijn en te blijven van wat er 
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gaande is in de ketens. Houd goed contact 
met de aannemer(s) en onderaannemer(s). 
Voer controles uit daar waar nodig en 
neem waar dat het bedr i j f  dezelfde 
vei l igheidsfocus heef t en de nodige 
maatregelen neemt. Voornamelijk in de 
bouwsector zijn de processen erg versnip-
perd. Des te meer is het in deze sector 
van belang dat de keten als een geheel 
samen optrekt, samenwerkt en samen 
de juiste focus heeft. Houd goed contact, 
blijf de goede vragen stellen, houd een 
open communicatie en draag zorg voor 
het bewustzijn dat veilig werken voorop 
moet staan.

Standard Tool Opportunity & 
Risk Management
Bedrijven blijven continu in beweging  
en (technische) ontwikkelingen volgen 
elkaar in rap tempo op. Dit brengt werken 
met een verhoogd risico met zich mee en 
het is belangrijk om veilig werken te kunnen 
blijven garanderen. Mammoet Europe B.V. 
heeft hiervoor de tool STORM ontwik-
keld, oftewel Standard Tool Opportunity 
& Riskmanagement, wat wordt toegepast  

De heer S. Splinter, directeur Mammoet 
Europe B.V., geeft aan dat de tool geba-
seerd is op de norm ISO 31000-2009 en in 
de vorm van een brainstormsessie wordt 

uitgewerkt. Elke afzonderlijke procesgang 
in het project wordt met de verschillende 
betrokken disciplines doorgenomen. Als 

afgedraaid waarbij alle mogelijke risico`s 
worden geïnventariseerd. De bedreigin-
gen worden gedefinieerd, mitigerende 
maatregelen worden toegepast om de 
risicofactoren te minimaliseren en op 
aanvaard niveau te krijgen. 

Mammoet Europe B.V. heeft in samenwer-
king met Hebo Maritiem de berging van 
de omgevallen kraan in Alphen a/d Rijn 
uitgevoerd en de tool STORM is toegepast 

belangrijke punten die hieruit naar voren 
kwam, is ook wederom communicatie. 
Communicatie tussen alle partijen was voor 
het slagen van deze zeer kritische berging 
enorm belangrijk. In de uitvoering van de 
berging was er dan ook sprake van een 
hoofdcontactpersoon die de volledige regie 
had over de uit te voeren handelingen en 
waar de overige betrokken medewerkers 
mee in contact stonden.

De toepassing van STORM kan in elke 
gewenste procesgang worden aangepast 
waardoor in de projectuitvoering continu 
bijgestuurd kan worden en de risico beper-
king geoptimaliseerd blijft.  Een uitstekende 
tool om de risico`s goed in beeld te hebben.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Wagenborg Nedlift B.V.
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Veilige toekomst
In dit seminar hebben de verhoogd risico 

hijsklussen. Maar dit neemt absoluut niet 
weg dat alle hijsklussen die dagelijks worden 
uitgevoerd ook goed en veilig uitgevoerd 
moeten worden. Als rode draad liep door het 
seminar dat bij elk bedrijf een ongeval kan 
plaatsvinden, hoe goed een bedrijf het ook 
geregeld (denkt) te hebben. De voorzitter 
van de VVT, de heer M.J. Kroes, bena-
drukt de aanwezigen dat ook bij de minder 

de veiligheidsfocus even zo belangrijk is 

staat voor veilig en vakbekwaam werken en 
de leden dienen dit in de dagelijkse gang 
van zaken uit te dragen. Kosten versus 
veiligheid; neem veilig werken serieus! Een 
ongeval kost altijd meer!

Aanpassing reglementen  
commissies
Besloten was om een leeftijdsgrens van 
70 jaar in te voeren voor deelname in 
commissies. Een betrokken lid wist het 
bestuur erop te wijzen dat hier sprake was 
van leeftijdsdiscriminatie. De reden van de 
leeftijdsgrens is inmiddels vertaald naar 
criteria: betrokkenheid met de sector en 

het functioneren in de commissie. De regle-
menten zijn in 2016 daarop aangepast.

Reclame voor de ESTA
De ESTA is de Europese koepelorga-
nisatie voor brancheverenigingen van 

transportbedrijven. Van 2003 tot en met 
2007 heeft de VVT de verantwoordelijkheid 
op zich genomen om het secretariaat van 
de ESTA voor haar rekening te nemen. 
Daarna is besloten dat de ESTA dit zelf ter 
hand gaat nemen. De VVT heeft hieraan 
een belangrijke bijdrage geleverd. Om zelf 
een secretariaat te voeren en om aan dit 
doel toegewijd invulling te kunnen geven, 
aan de activiteiten van een koepelorga-
nisatie, zijn inkomsten nodig. De ESTA 
heeft in 2016 daarvoor het zogenaamde 
ESTA supportership ontwikkeld, bedoeld 
als sponsoring door bedrijven die de werk-
zaamheden van ESTA op waarde schatten 
en daarbij gebruik kunnen maken van de 
voordelen die dit bevat. De VVT maakt 
hier meerdere malen reclame voor bij haar 
leden omdat men de ESTA als belangrijk 
initiatief waardeert.

Voor alle andere bestuurszaken betref-
fende de ESTA, zie het hoofdstuk ESTA.
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Aandacht voor hijsplannen
De VVT vindt het al jarenlang belangrijk 
dat er betere afspraken worden gemaakt 
en worden vastgelegd met betrekking tot 
het veilig uitvoeren van hijswerkzaam-
heden. Vanuit de Arboregelgeving is het 
zelfs verplicht om een hijsplan te maken. 
De VVT publiceert de richtlijn hijsplan 
waarin wordt aangegeven wat erin hoort 
te staan en welke vormen van vastlegging 
er zijn vanuit de regelgeving. Wat vaak 
in de praktijk niet duidelijk is, is wie het 
hijsplan moet opstellen en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. Om hier beweging in 
te krijgen is samen met de EKH onderzocht 
en besproken in hoeverre verzekeraars 
hier een rol in willen c.q. kunnen spelen. 
De conclusie is dat dit zeer beperkt tot 
nihil is. Dit is ook bevestigd vanuit een 
gesprek dat door de ESTA met verze-
keraars is gevoerd. Waar verzekeraars 
wel interesse in hebben is in voorlichting 
waar men op moet letten. Gekeken wordt  
in hoeverre daar op juiste wijze invulling 
aan kan worden gegeven, zonder dat 

dit gaat betekenen dat er minder wordt 
uitgekeerd.

Tevens wordt besproken of de VVT 
een rol moet hebben voor de leden om 
hijsplannen op te stellen of te controle-
ren. Geconstateerd wordt dat dit ook al 
in de markt wordt opgepakt en besloten 
wordt dat dit geen activiteit is voor de 
branchevereniging.

Financieringsproblemen in sector
Het bestuur bespreekt of het verkrijgen van 

Over het algemeen lijkt dit voor kraanver-
huurders niet het geval te zijn. Dit punt 
wordt van de agenda afgevoerd.

Energie Investerings-  
Aftrekregeling (EIA)
Gesproken is om in het kader van de EIA 
mee te doen aan een subsidieregeling voor 
hermotorisering van kranen. Dit blijkt geen 
optie te zijn vanwege de inbouwproble-
matiek van nieuwe motoren in bestaande 
kraanchassis.

Brainstormsessie bestuur
Ten behoeve van het opstellen van het 
beleidsplan 2017-2020 en om hiervoor 
gegeven de ontwikkelingen goed de tijd voor 
te nemen, heeft het bestuur een brainstorm-
sessie gehouden. Het resultaat hiervan is 
verwerkt in het beleidsplan 2017-2020. 
Enkele aandachtspunten hieruit zijn dat de 

de buitenwereld (pers) toe, dat de VVT een 
actieve vereniging in haar netwerk is en dat 
moet blijven, dat de VVT moet kijken naar 
het “te gelde maken” van haar kennis in het 
kader van bekostiging van haar activiteiten, 
waar ook andere sectoren van mee kunnen 

promoten van haar eigen uitgaven. 

Verder is gekeken naar ontwikkelingen bij 
andere brancheverenigingen en mogelijke 
disruptors. De laatste zijn niet geconsta-
teerd, maar gezegd moet worden dat het 
doorgaans niet meevalt je eigen disruptors 
te zien aankomen.
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Kritiek op ING publicatie
Veel bedr i jven z i jn n iet  b l i j  a ls de 
uitgave van het ING Economisch bureau 
“Kraanverhuur in de lift, maar de tarieven 
blijven nog achter” verschijnt. De VVT 
krijgt vooral reacties op de uitleg waarom 
de stijging van de verhuurtarieven uitblijft. 
Het stuk legt uit dat een daling van de 
verhuurtarieven tot de variabele kosten 
mogelijk is, echter het stuk geeft ook aan 
dat hier echter slechts tijdelijk sprake van 
kan zijn omdat het bedrijf inteert op het 
eigen vermogen. Op basis van de gege-
vens van de NEA heeft de ING becijferd 
dat dit 18% kan zijn. 

Met zijn kennis van de markt heeft de heer 
Verhagen desgevraagd in reactie op het 
stuk in de Cobouw aangegeven dat, op 
basis van deze publicatie, hij de komende 
jaren juist een stijging van de tarieven gaat 
verwachten van 20% of meer, dat nodig 
is om de sector te kunnen laten herstel-
len en het investeringsvermogen te laten 
toenemen. De crisisbijdrage is voorbij, tijd 
voor herstel moet intreden.

Het bestuur constateert ook dat bedrijven 

genomen weinig vet meer op de botten 
hebben. Dit kan leiden tot faillissementen 
of beperking van het investeringsvermogen 

een daarmee het ondernemerschap in de 
kraanverhuur. De ING heeft zelfs onder-
zocht dat bedrijven moeilijk te verkopen 
zijn vanwege het slechte rendement van 
de activiteit kraanverhuur. Een zorgelijke 
situatie waar bedrijven zelf uit moeten zien 
te komen. Het verbeteren van het rendement 
van de bedrijfsvoering is voor nu de grootste 
uitdaging van de bedrijven in de sector.

Kraanmachinisten en code 95
Via meldingen van leden komt de VVT 
erachter dat ILT de criteria voor het wel 
of niet hoeven hebben van code 95 heeft 
veranderd. Was het zo dat een machinist 
geen code 95 hoefde te hebben en een 
chauffeur van een ballastcombinatie alleen 
wanneer er sprake was van meer dan 12 
uur beroepsgoederenvervoer per week, 
vond men het 12 uurs criterium van toepas-
sing op de machinist betreffende het rijden 
met de kraan, en de ballastchauffeur moest 
altijd code 95 hebben. Via een lobby met 
het ministerie van I&M is begin 2017 uitsluit-
sel gekomen over de uitleg: een machinist 
is vrijgesteld van code 95, ook wanneer 
hij met een aanhanger kraandelen zoals 
ballast vervoert. Echter de ballastchauffeur 
moet wel in het bezit zijn van code 95 omdat 
niet is uit te sluiten dat hij ook goederen 
vervoert. Verder wordt door het ministerie 
het vervoeren van ballast als commerciële 

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Gaffert B.V. Transport- en Kraanbedrijf
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activiteit gezien, een uitleg waar de VVT 
weer bezwaar op heeft gemaakt. Dit laatste 
is nog niet afgerond.

Veilige opstelplaatsen voor  
kranen bij windmolens
Het plaatsen van windmolens wordt een 
steeds kritischer activiteit. De nieuwe uitda-
gingen die gezien worden zijn de verlenging 
van de hijshoogtes door de steeds langer 

verlengde masten worden steeds vaker 
ingezet bij het plaatsen van windmolens. 
Door het gevaar van bodeminstabiliteit 
wordt daardoor de kans op omvallen van 
de kraan vergroot.

Om te voorkomen dat veilige opstelplaat-
sen voor kranen bij windmolens onderdeel 
worden van een commerciële afweging, is 
er een initiatief gestart om hier een richtlijn 
voor te gaan ontwikkelen. Het project wordt 
geleid door SBRCURnet en de VVT besluit 
om daaraan deel te nemen.

Werken met een werkbak
Het werken met een werkbak hangende 
aan een kraan, of beter verwoord, het 
hijsen van personen met een hijskraan, is 
in principe verboden. De Europese regel-
geving biedt echter landen de mogelijkheid 
om op basis van nationale regelgeving 
hier uitzonderingen op te maken. Daarom 
verschilt de regelgeving per land. Dit is 
niet alleen in Europa zo, maar over de hele 
wereld. De ESTA zit in een overlegplatform 
met daarin o.a. vertegenwoordigd de CICA 
(Australië), de SC&RA (Noord-Amerika) 
en de FEM (alle toonaangevende kraan-
fabrikanten). Dit platform heet International 
Crane Stakeholder Association (ICSA). De 
ICSA heeft een richtlijn ontwikkeld voor het 
werken met een werkbak, bedoeld voor 
verenigingen en organisaties om deze 
te gebruiken om ingevoerd te krijgen in 
nationale regelgeving. Kort samengevat 
bevat de richtlijn dat werken met een werk-
bak is toegestaan op basis van 50% van 
de capaciteit van de kraan en dat er met 

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur
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uitgevoerd waarbij het gehele hijstraject 
wordt afgelegd zoals beoogd tijdens het 
uitvoeren van het werk. De VVT gaat 
proberen werk te maken van het invoeren 
van deze richtlijn in Nederland. Veel ruimte 
lijkt hiervoor echter niet te zijn.

Ongeval hijsen kalkzandsteen-
blokken 
In de regiovergaderingen wordt een fataal 
ongeval met het hijsen van kalkzand-
steenblokken behandeld. De machinist is 
beschuldigd van dood door schuld in dit 
geval. De VVT heeft hierover een werk-
instructie gepubliceerd en dit heeft een 
behoorlijke impact gehad. De bouwvakkers 
onder de last weigerden de uitvalbeveili-
ging te gebruiken en de machinist besloot 
om toch te hijsen. Dit voorval is onder het 
strafrecht komen te vallen. De VVT vindt 
dat de machinist hiermee erg zwaar wordt 
bestraft. Arbowettelijk gezien is de aanpik-
ker net zo verantwoordelijk en bovendien 
moet er toezicht zijn. Doorgaans valt dit 
toezicht onder de uitvoerder op de bouw-
plaats, en deze had als leidinggevende 
moeten ingrijpen. Er is dus sprake van 
een ketenverantwoordelijkheid, op basis 
waarvan de VVT vindt dat de machinist 
erg zwaar wordt aangepakt. Het is echter 
een duidelijk signaal naar de sector toe; 
hijs veilig of hijs niet!

Wet versus werk
De VVT behandelt in de regiovergaderingen 
een aantal onderwerpen waar men gere-
geld vragen over krijgt. Werkzaamheden 
die wettelijk gezien niet mogen maar die 
in de praktijk blijkbaar gangbaar zijn, in de 
optiek van opdrachtgevers, maar volgens 
overlevering ook door Inspectie SZW. De 
besproken onderwerpen zijn: 
1. Hijsen van personen bij het rooien  

van bomen.
2. Asbestverwijdering met een aange-

paste werkbak hiervoor in een kraan.
3. Hijsen van personen als attractie.
4. Hijskraan als valbeveiliging.
5. Verhuiscontainer op hoogte.
6. Hijsen van tenten.

7. Gebruik van een hoogwerker en het 
uitstappen op hoogte.

8. Bediening beneden bij een verreiker 
als hoogwerker door de machinist.

9. Het hijsen met meerdere kranen; de 
75% regel.

Betreffende punt 1, 2, 3, 4 en 5 is de regel-
geving duidelijk; het hijsen van personen 
met een hijskraan is verboden behalve, met 
als enige uitzondering onder voorwaarden, 
het gebruik van de werkbak. Hier moeten 
andere oplossingen voor worden gezocht 
door de sectoren die hiervan gebruik willen 
maken. Een kraan als onderdeel van een 
attractietoestel moet aan andere regelge-
ving voldoen en is uitsluitend mogelijk als 
hieraan wordt voldaan (zie website van 
de VVT). Het hijsen van tenten is verbo-
den omdat er volgens de VVT sprake is 
een vrij hangende last en personen daar 
niet onderdoor mogen lopen. Ook hier-
voor moeten andere oplossingen worden 
bedacht of worden gekeken naar andere 
rechtsgebieden. Uitstappen op hoogte uit 
een hoogwerker mag normaliter niet als 
deze onder de EN 280 is gebouwd. Het is 
slechts mogelijk wanneer de fabrikant dit 
gebruik voorziet. Betreffende het beneden 
bedienen van een verreiker als hoogwer-
ker geldt hetzelfde. Dit is alleen mogelijk 
wanneer de fabrikant dit gebruik voorziet 
en het onderdeel is van CE verklaring van 
overeenstemming. Betreffende het werken 
met twee kranen geldt het voorschrift de 
Arbocatalogus en wanneer men daarvan 
wil afwijken moet er een TRA gemaakt 
worden waarmee minimaal hetzelfde veilig-
heidsniveau wordt gehandhaafd.

De regels zijn duidelijk, echter in de verga-
deringen wordt ook duidelijk dat er meer 
ruimte moet komen voor ontwikkelingen. 
De praktijk die wordt gevraagd ontstaat 
niet omdat men minder veilig wil werken; 
het zijn ontwikkelingen die als verbete-
ring worden gezien ten opzichte van de 
bestaande praktijk. De VVT moet proberen 
om de ruimte voor deze ontwikkelingen te 
proberen te vinden in bestaande of nieuwe 
regelgeving. Een absolute uitdaging!
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Implementatie OHSAS 18001
Na afronding van het project OHSAS 
18001, het opstellen van een basishand-
boek voor bedrijven, maakt de VVT werk 
van implementatie. Bedrijven melden zich 
aan op basis van interesse en de eerste 
wordt aangeboden om een pilot te doen 
zodat de VVT ervaring kan opdoen met de 
implementatie. De pilot is gestart maar in 
2016 nog niet afgerond. Er zijn gesprek-
ken met bedrijven en verwacht wordt dat 
in 2017 de eerste bedrijfsimplementaties 
worden uitgevoerd.

Implementatie branche RI&E  
en preventiemedewerker
Via STL wordt de branche RI&E verticaal 

als branche RI&E. Dit betekent dat voor 
bedrijven met 25 medewerkers of minder, bij 
het gebruik van deze RI&E, er geen toetsing 
door een kerndeskundige (meestal een HVK 
opgeleid persoon) hoeft plaats te vinden.

De VVT maakt ten behoeve van de imple-
mentatie van de branche RI&E afspraken 

met het sectorinstituut STL om dit gratis te 
kunnen doen. Voor de leden van de VVT 
organiseert de VVT een arrangement met 
de SEVT waarbij er tijdens de implemen-
tatie van de branche RI&E tevens een 
preventiemedewerker wordt opgeleid. Dit 
is mogelijk omdat de RI&E die de VVT 
hanteert een verwijzing heeft naar alle 
Europese en nationale regelgeving en het 
veiligheidshandboek van de VVT. In 2016 
implementeert de VVT bij 27 bedrijven de 
nieuwe branche RI&E.

Start omzetting Sdu uitgave AI-17 
“Hijs- en hefmiddelen”
In 2016 wordt gestart met de omzetting 
van de papieren uitgave van AI-17 naar 
een webbased portaal, Arbozone. De VVT 
werkt hieraan mee, echter wil de VVT graag 
een uitgave in boekvorm behouden.

Verder zie overzicht Arbocommissie, bijlage 
8 bij dit verslag.

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
Wattel Verhuur
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Aanscherping aansprakelijkheid aannemer
De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 
aangescherpt. Zij worden eindverantwoordelijk voor de complete bouwkwaliteit. Tevens 
wordt de aannemer het aanspreekpunt namens alle partijen die betrokken zijn bij de 
bouw.

Dit staat in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging dat door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken is ingediend. Het huidige systeem van kwaliteitsborging was toe aan vernieuwing.

Verantwoordelijk voor verborgen gebreken
De complexiteit in de bouw is toegenomen en er is sprake van onduidelijke verdeling 
van verantwoordelijkheden. In het nieuwe voorstel krijgt de aannemer deze naar zich 
toegeschoven. Aannemers krijgen daarom de plicht om consumenten te informeren hoe 
zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na 
oplevering. De sector wordt namelijk ook verantwoordelijk voor verborgen gebreken die 
na oplevering van een bouwwerk worden ontdekt. Dit lag tot nu toe bij de consument.

Gebruik een goedgekeurde kwaliteitsbewaking

de bouwkwaliteit sneller en goedkoper kan. De gemeente moet controleren of het bedrijf 
met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking conform het Bouwbesluit 2012 
werkt. Besloten is dat private partijen dergelijke methodes mogen ontwikkelen en dat 
een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of ze voldoen aan de eisen. 
In het nieuwe wetsvoorstel is tevens besloten dat kleine bouwwerken en verbouwingen 
vrij zijn van de toets Bouwbesluit 2012. Tevens vervalt de gemeentelijke toetsing bij de 
vergunningverlening van nieuwbouw en verbouw aan het Bouwbesluit 2012.

Stapsgewijs invoeren
Het nieuwe stelsel zal vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd worden. De toepassing van de 
nieuwe werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na 
evaluatie zullen meer complexe bouwwerken worden toegevoegd aan de nieuwe werkwijze.

Bron: Betuwsch Accountants Kantoor, 16 augustus 2016

AFBEELDING RECHTS
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Positief resultaat eerste Sectorplan Transport en Logistiek
Het eerste sectorplan Transport en Logistiek zit in de afrondende fase en dus kan de balans worden opgemaakt. Vrijwel alle 
projecten hebben het gewenste resultaat opgeleverd. Zo is met succes ingezet op de begeleiding van ontslagen werknemers 

werknemers heeft van een van de maatregelen gebruik gemaakt.

Sector sterk uit crisis
Arthur van Dijk, algemeen voorzitter TLN: “De sector transport en logistiek was ruim twee jaar geleden een van de eerste 
sectoren die met een sectorplan kwam. Op basis van een gedegen analyse en onze kennis van de sector hebben we toen een 
reeks verbetervoorstellen opgesteld die de veerkracht van de sector moesten verbeteren. Met succes. Nu dit eerste sectorplan 
in de afrondende fase zit, stel ik vast dat mede dankzij deze projecten de sector relatief sterk uit de recessie is gekomen”.

1.000 werkloze chauffeurs aan baan geholpen
”Via het MobiliteitsCentrum transport hebben met behulp van het sectorplan uiteindelijk duizend werkloze chauffeurs werk gevon-
den. Bij 227 van deze chauffeurs ging het om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt”. aldus Egon Groen, bestuurder FNV. 
“Ik ben daar trots op. Zo hebben we in de lastige crisisjaren professionele vakmensen voor de sector kunnen behouden. Bovendien 

Jongeren blijven geïnteresseerd in de sector
“Jongeren kiezen relatief vaker voor onze sector” zegt Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek, “het 

en verschuiving binnen het VMBO is het totaal aantal BBL leerlingen in Nederland sterk gedaald. Ons marktaandeel onder 
BBL-leerlingen is in deze dalende markt met 18% gestegen”.

Nu meer inzet op banen
Willem de Vries: “het is goed te zien dat de activiteiten elkaar aanvullen. Zo hebben we de praktijkopleiders getraind waardoor 
leerlingen beter begeleid kunnen worden en de uitval afneemt; We hebben de bewustwording met betrekking tot duurzame 
inzetbaarheid kunnen verbeteren en hebben in een pilot aangetoond meer zogenaamde “vangnetters” weer aan het werk te 
kunnen helpen”. De Vries vervolgt: “in het nieuwe sectorplan dat onlangs van start is gegaan kunnen we nu voortbouwen om dit 
eerste sectorplan en kunnen we meer inzetten op banen”.

De kracht van samenwerking
Met de sectorplannen zorgen werkgeversorganisaties en vakbonden er samen met minister Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor de veerkracht van de sector te verbeteren en werkloosheid te voorkomen. Tegelijkertijd ondersteunen 

-
feurs. Het sectorplan wordt mede mogelijk gemaakt door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de sector (SOOB). Het 
Sectorinstituut Transport en Logistiek is de uitvoerder van het plan namens al deze partijen.

In de sector transport en logistiek werken 130.000 mensen bij meer dan 6.000 bedrijven. De sectorplannen zijn een initiatief van 
sociale partners: TLN, VVT, FNV en CNV Vakmensen.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 10 maart 2016
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Branchekwalifi catiestructuur en 
werkend leren
De VVT heeft nagedacht over het ontwik-
kelen van een methode waarbij bijscholen en 
het leren tijdens het dagelijkse werk worden 
gecombineerd en kan worden geregistreerd. 
De VVT heeft hiervoor een projectvoorstel 
ingediend via de Overlegraad T&L bij sociale 
partners en in 2016 is dit project onder regie 
en uitvoering van STL (het sectorinstituut 
Transport en Logistiek) van start gegaan om 
dit te realiseren. De scope van het project is 
om de methode te bedenken voor de machi-
nist mobiele kraan als pilot, maar uiteindelijk 
is het bedoeld voor de hele sector Transport 
& Logistiek. Hierbij moet er sprake zijn van 
onafhankelijke toetsing.

Een dergelijk systeem kan veel voordelen 
hebben; leren vlak voor uitvoering van de 
werkzaamheden levert het beste leerresul-
taat op, investeren in werkvoorbereiding om 
dit mogelijk te maken betekent dat opleiden 
op zich geen kostenpost meer is, maar een 
investering in veilig werken, het systeem 
maakt het mogelijk om, bij voldoende aanbod, 
de scholing op het niveau van de machinist 
als individu mogelijk te maken. De uitda-
gingen in het systeem liggen vooral in een 
praktische manier van registreren, of anders 
gezegd het praktisch kunnen verzamelen van 

“bewijslast”; dit moet onder een bepaalde 
mate van toezicht, en het creëren van goed 
passend en praktisch aanbod van leermid-
delen ofwel “instructies”. Dit moet zowel 
voor het theoretische aspect als voor het 
praktische aspect worden uitgewerkt. Voor 
de werknemer biedt het voordelen omdat hij 
zijn persoonlijke ontwikkeling kan volgen en 
zijn ambitie daarin beter kan bepalen.

ECOL: Europese bewijs van vak-
bekwaamheid voor machinisten
De ESTA is het ECOL project gestart om te 
komen tot een Europees bewijs van vakbe-
kwaamheid voor machinisten. ECOL staat 
voor European Crane Drivers Licence. De 
VVT neemt hieraan deel.

De ontwikkelingen in dit project zijn ook van 
belang betreffende het project branchekwa-

van vakmanschap binnen de TCVT. De VVT 
probeert deze ontwikkelingen zo goed moge-
lijk op elkaar afgestemd te krijgen.

CBR verandert opleidingseisen 
bijscholing TCVT / code 95
Door het samenvoegen van opleidingen in 
een poging het aantal opleidingen te redu-
ceren dan wel te vereenvoudigen, heeft het 
CBR CCV als bijvangst de TCVT bijscholing 

OPLEIDEN, 
CERTIFICEREN EN 
EXAMINEREN

AFBEELDING BOVEN
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een uitbreiding op de TCVT eisen en tevens 
een toename van de opleidingskosten. De 
VVT heeft hiertegen bezwaar aangetekend 
en wil dat de TCVT eisen één op één worden 
overgenomen (dit overigens voor alle TCVT 
gerelateerde opleidingen die meetellen in het 
kader van code 95).

Lopende dit traject is besloten door het CBR 
CCV dat TCVT opleidingen helemaal niet 
meer meetellen voor code 95. Omdat het 
geen laden en lossen betreft maar bouw-
gerelateerde werkzaamheden. Na een 
moeizame lobby via het ministerie van I&M, 
is door de VVT begin 2017 uitstel bereikt tot 
1 maart 2018 en heeft de sector de tijd om 
naar oplossingen te zoeken. De TCVT is 
verzocht om laden en lossen meer prominent 
in het schema op te nemen. Dit traject is nog 
niet afgerond.

Niveau en functiebenaming 
Meewerkend Voorman en UVHTP 
opleidingen SEVT

Voorman van de VVT is de basis voor het 

dat is opgesteld door XY Masterclass i.s.m. 
de SEVT. Hetzelfde beroepscompetentie-

(KD) uitvoeren/werkvoorbereiden, waar de 

werken is ingeschaald op MBO niveau 4. 
Op basis hiervan is gesteld dat de opleiding 
Meewerkend Voorman ook niveau 4 is.

Bij de behandeling van het KD bij het 
SBB is de VVT geadviseerd om de naam 
Meewerkend Voorman te veranderen in 
Uitvoerder Hijswerken, omdat dit in de 
bouwsector en daardoor ook in het onder-
wijs, algemeen geaccepteerd is als niveau 
aanduiding. Men kan dus stellen dat kijkend 
naar functies in de bouwsector de meewer-
kend voorman in het verticaal transport een 
uitvoerder wordt genoemd in de bouwsector. 
Kijken we met dezelfde onderwijsbril naar de 
opleiding Uitvoerder Verticale en Horizontale 

Transportprojecten, dan is dit een niveau 
projectleider. De SEVT opleiding UVHTP 
schalen we in als niveau 5 (HBO- of wordt 
ook wel Associate Degree-AD genoemd). 
Kijkend naar de inhoud van de opleiding 
klopt dat ook.

Binnen de verticaal transportbranche zijn de 
functies en de bijbehorende functie-inhoud 
bekend onder de naam meewerkend voor-
man en uitvoerder, buiten de sector, met 
name in de bouwsector, worden ze respec-
tievelijk aangeduid als uitvoerder hijswerk 
en projectleider.

Er is reeds in 2015 en 2016 gesproken binnen 
de VVT (Opleidingscommissie en bestuur) 
om de naamgeving aan te passen, maar 
uiteindelijk is besloten om dat niet te doen 
omdat de functiebenamingen zijn ingebur-
gerd in de sector en deze functies ook staan 
opgenomen in het boek FUnctieWAardering 
(FUWA) van de sector.

Resumé: 
• SEVT opleiding Meewerkend 

Voorman verticaal transport = uitvoer-
der hijswerken in de bouwsector, 
indicatie niveau 4.

• SEVT opleiding UVHTP verticaal 
transport = projectleider in de bouw-
sector, indicatie niveau 5.

BBL opleidingsroute voor 
machinisten
Geconstateerd wordt dat er gedurende de 
crisisjaren steeds minder jongeren worden 
geënthousiasmeerd voor de mbo3 vakoplei-
ding machinist, waardoor de opleiding onder 
druk komt te staan. SOMA stopt zelfs met 
het aanbieden van de BOL opleiding voor 
dit beroep. Besloten wordt om via STL, net 
als voor chauffeurs, een BBL route te ontwik-
kelen voor machinisten. STL pakt dit op en 
gaat in gesprek met o.a. SOMA en STC in 
Rotterdam om dit te gaan organiseren. In 
2016 is dit nog niet afgerond.

Verder zie overzicht Opleidingscommissie, 
bijlage 9 bij dit verslag.
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TECHNIEK
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Deze foto is afkomstig van:
Kraanbedrijf Nederhoff B.V.

Scheurvorming in kranen
In de ledenvergadering wordt een presen-
tatie gegeven over scheurvorming in 
kranen. Hierbij wordt op alle aspecten inge-
gaan, ook op de invloed van staalsoorten 
waarvan de kranen gemaakt kunnen zijn. 
Aangegeven wordt waarop men kan letten 
en waar men beginnende scheurvorming 
kan vinden.

Interessant is  dat  het  gebruik van 
de moderne kraan een belangrijkere 
invloedsfactor op de mogelijkheid van 
scheurvorming is geworden. Duidelijk 
wordt dat afwijken van het beoogde 
gebruik van een kraan kr i t ischer is 
geworden. Hierbij moet vooral wel worden 

het gebruik van een moderne mobiele 
kraan als overslagkraan in de haven. 
Heel duidelijk is geworden dat wanneer 
scheurvorming goed is gerepareerd, de 

constructie weer voor volle levensduur 
mee kan.

Klachten kranen
Klachten over kranen zijn in eerste aanleg 
een aangelegenheid tussen gebruiker en 
fabrikant en/of importeur. De VVT wil er 
graag achter komen of bepaalde klachten 
niet meer voorkomen dan andere om deze 
vervolgens te bespreken in de Technische 
commissie. Het melden van klachten over 
kranen is al vaker gevraagd en besproken 
met de leden, echter er komt nauwelijks 
tot geen input. Het voorstel om hiervoor 
een app te ontwikkelen wordt afgewezen, 
maar besloten wordt om te kijken of tijdens 
bedrijfsbezoeken in het kader van de VVT 
Erkenningsregeling meer informatie kan 
worden verkregen.

Verder zie overzicht Technische commis-
sie, bijlage 7 bij dit verslag.
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SOCIALE ZAKEN

Duurzame inzetbaarheid
De Sociale commissie van de VVT ziet 

geven aan de bedrijven in het kader van 
duurzame arbeidsrelaties met de wijzigin-
gen in de wet- en regelgevingen verder 
in het benoemen van aspecten die van 
belang zijn voor duurzame inzetbaarheid. 
De VVT heeft in samenwerking met het 
Sectorinstituut Transpor t & Logistiek 
(STL) en de Sociale commissie van de 
VVT verschillende onderwerpen op het 
gebied van arbeidsrelaties laten uitwerken. 
In het kader van duurzame inzetbaarheid, 
maar ook ten behoeve van een goede 
dossieropbouw, wat nu met de komst van 
de nieuwe Wet Werk & Zekerheid alleen 
nog maar meer belangrijk is geworden, 
is het van belang de bedrijven bewust te 
laten worden van de nut & noodzaak van 
duurzame arbeidsrelaties.

Onderwerpen duurzame 
inzetbaarheid
De verschillende onderwerpen zijn uitge-
werkt in ledencirculaires.
Ledencirculaire 225: Personeelsbeleid & 
Arbeidsrecht
Ledencirculaire 226: Loopbaanontwikkeling
Ledencirculaire 227: Functionerings         -
gesprekken
Ledencirculaire 228: Levensfasebewust 
personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid)
Ledencirculaire 229:
pensioen
Ledencirculaire 230: Verzuimgesprekken
Ledencirculaire 231: Wet Verbetering 
Poortwachter
Ledencirculaire 232: WAO & WIA
Ledencirculaire 233: Moderniser ing 
Ziektewet
Ledencirculaire 234: Beroepsziekte
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Toekomstbestendige cao
Bij TLN loopt al enkele jaren een project 
om te komen tot een toekomstbestendige 
cao. Naast de wens van modernisering 
van de algemeen verbindend verklaarde 
sectorale cao is dit mede ingegeven door 
het samengaan van KNV Goederenvervoer 
met TLN en het samenvoegen van beide 
arbeidsvoorwaarden cao’s. De VVT volgt 
dit traject op afstand.
 
De cao onderhandelingen voor een nieuwe 
arbeidsvoorwaarden cao star ten op 
26 oktober 2016. Het blijkt al snel dat 
het moeilijke onderhandelingen gaan 
worden, alleen al kijkend naar het aantal 
punten dat wordt aangedragen door 
partijen en de materiele eisen in relatie 
tot loonkosten.

inzet van personeel noodzakelijk is en 
mogelijk moet blijven, dat er maatwerkmo-
gelijkheden moeten komen voor duurzame 
inzetbaarheid, dat aantrekkelijk moet blijven 
om oudere werknemers in te kunnen zetten 
en dat het beoogde loongebouw voor chauf-
feurs niet voor kraanverhuurbedrijven hoeft 
te gaan gelden. De VVT steunt daarom de 
werkgeversvoorstellen voor de vrijwillige 
tijd-voor-tijd regeling en de afbouw van 
de persoonlijke toeslag ook voor werkne-
mers van ouder dan 50 jaar wanneer ze 
in een lagere functie worden ingeschaald. 
Verder wil men in SOOB verband kijken 

naar maatwerkoplossingen voor duurzame 
inzetbaarheid voor oudere werknemers.

In december 2015 start een werkgroep 
vanuit cao-partijen om te kijken of de 
cao teksten kunnen worden verduide-
lijkt, dan wel worden vereenvoudigd. Het 
resultaat wordt naar verwachting opge-
nomen in de nieuwe cao tekst wanneer 
de onderhandelingen over een nieuwe 
arbeidsvoorwaarden cao zijn afgerond.

In 2016 stemt de ledenvergadering in met 
het verlengen van de SOOB cao met een 
looptijd van vijf jaar en men stemt in met het 
voortzetten van de cao deskundige bijstand, 
ook aangeduid als re-integratie cao.

Verder zie overzicht Sociale commissie, 
bijlage 10 van dit jaarverslag.

Vast of fl ex?
Het bestuur van de VVT is voorstander 
van vaste contracten voor personeel. Men 
vindt echter dat de huidige regelgeving te 
veel risico’s en lasten bij de werkgever legt. 
Veel regelgeving belemmert het in dienst 
nemen van met name oudere werknemers. 
Ontslag moet eenvoudiger kunnen, maar 
vooral het doorbetalen bij ziekte wordt als 
grote belemmering gezien om personeel, 
en met name ouderen, in dienst te nemen. 
Het bestuur is van mening dat regelgeving 
bedrijven ertoe drijft om met zelfstandigen 
te gaan werken.

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
DM Kraanverhuur Breda

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Rutten Hoogteservice B.V.
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Schot Verticaal Transport B.V.Geen vrachtverkeer over Merwedebrug A27 Gorinchem
Uit het nader onderzoek naar haarscheurtjes in de draagbalken van de zuidelijke boog 
van de Merwedebrug blijkt dat de situatie hier ernstiger is dan bij de noordelijke boog.

Rijkswaterstaat heeft daarom uit veiligheidsoverwegingen besloten om met ingang 
van dinsdag 11 oktober geen vrachtverkeer meer toe te laten op de brug om verdere 
overbelasting te voorkomen. Dit betreft alle voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. De brug 
blijft normaal beschikbaar voor personenauto’s.

Vrachtverkeer moet omrijden via de A2 en A16 en wordt geïnformeerd via borden boven 
en langs de weg. Hierop zal gehandhaafd worden. Per dag rijden ongeveer 95.000 
voertuigen over de brug, 18.000 hiervan zijn vrachtwagens.

Versteviging
Op grond van de eerste onderzoeksresultaten had Rijkswaterstaat al besloten om 
binnen nu en 2 maanden de brug aan de onderkant te verstevigen. Op dit moment wordt 
onderzocht of dit nog versneld kan worden.

Onderzoek
In verband met de verbreding van de A27 is onder andere gekeken naar de belast-
baarheid van de 55 jaar oude Merwedebrug. Uit de berekeningen bleek dat de stalen 
draagbalken van de brug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen. Na diverse 
metingen en een visuele inspectie is besloten tot nader onderzoek. Uit voorzorg heeft 
Rijkswaterstaat vorige week besloten om geen extreem zwaar verkeer toe te laten 
op de brug. Nu er ook onderzoek aan de 2e boog is verricht is dit uitgebreid tot alle 
vrachtverkeer.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl, dinsdag 11 oktober 2016
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RAIL

Algemeen
De Railcommissie van de VVT is gecon-
fronteerd met veel onderwerpen en 
ontwikkelingen. Op last van ProRail moeten 
per 1 april 2016 alle machines zijn uitge-
rust met een LMB. Dit op basis van een 
wettelijke verplichting. Er is echter geen 
handhaving hierop door ProRail en de 
aannemers hebben hun werkvoorbereiding 
hierop nog niet aangepast. In de praktijk 
ervaart men daarom dat werkzaamheden 
op de oude manier worden uitgevoerd. 
Dit zorgt voor veel verwarring in de markt 
en gevoel van onbehagen bij partijen die 
hierop hebben geïnvesteerd.

Naast Arbo- en Warenwetregelgeving 
hebben railkraanverhuurders ook te maken 
met regelgeving rondom spoormachines, 
machinisten en procedurele werkafspraken. 
Instellingen die zich hier mee bezighouden 
zijn o.a. opdrachtgever ProRail, RailAlert 
en de TCVT. De VVT biedt bedrijven die 
KROL’s verhuren een gezamenlijke stem, 
met name prominent in de TCVT, werk-
kamer 5 in het bijzonder.

Voor een samenvatting van de ontwikke-
lingen voor deze bedrijven, zie bijlage 11 
van dit jaarverslag.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Berende Spoor- en Grondwerken B.V.
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Commissie hoogwerkers
De commissie is in 2016 niet bij elkaar ge-
weest.

Treinongeval bij Dalfsen
Het treinongeval bij Dalfsen vond plaats op 
23 februari 2016 tussen Dalfsen en Ommen 
in de Nederlandse provincie Overijssel. Een 
Spurttrein van Arriva botste op een hoog-
werker die op een bewaakte overweg stond. 
De treinmachinist liet daarbij het leven.

De hoogwerker was klaar met werkzaam-
heden op een erf bij de spoorlijn. Bij het 
oversteken van de overweg maakte de 
bestuurder van de langzaam rijdende hoog-
werker een inschattingsfout betreffende de 
treintijden. Toen hij zich nog met zijn ma-
chine op het spoor bevond, kwam de trein 
vanuit Dalfsen er al aan. 

De bestuurder van de hoogwerker kon op 
tijd van zijn voertuig springen. De machi-
nist van de trein zag het obstakel op de 
overweg door de laagstaande zon en een 

een botsing niet meer voorkomen. Door de 
hoge snelheid en de grote massa van de 
hoogwerker werd de bestuurderscabine van 

de trein compleet verwoest. De ontspoorde 
trein kwam in de naastgelegen akker te-
recht. Van de vijftien passagiers raakten 
zeven gewond, twee daarvan hadden be-
handeling in een ziekenhuis nodig.

Het ongeval is onderzocht door de 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Naar aan-
leiding hiervan kwam de OVV met het advies 
om te zorgen voor instructies bij overwegen 
om duidelijk te maken of bestuurders van 
zware en langzame voertuigen zelfstandig 
de overweg kunnen passeren of dat zij 
daarbij informatie en instructies van ProRail 
nodig hebben.

Bewerkstellig dat bedrijven en bedienaars 
die werken met bijzondere voertuigen 
zich bewust zijn van regels en risico’s die 
verbonden zijn aan het oversteken van 
een overweg en bevorder dat zij die ook 
betrekken bij de voorbereiding en de uit-
voering van hun werkzaamheden. Wijs 
hier bijvoorbeeld op in opleidingen, nieuws-
brieven, verhuurcontracten, et cetera. De 
VVT gaat hier binnen haar mogelijkheden 
invulling aan geven.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Wagenborg Nedlift B.V.

HOOGWERKERS

JAARVERSLAG 2016 40



AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Mammoet Nederland B.V.

De VVT is actief binnen de TCVT in 
verschillende werkkamers. Voor de acti-
viteiten van de TCVT wordt verwezen naar 
het jaarverslag van de TCVT over 2016.

Veranderingen rondom TCVT 
persoonscertifi catie
Het ministerie van SZW geeft aan dat het 

gevolg van gewijzigde Europese regelgeving 
voortaan onder accreditatie moet plaatsvin-
den. De VVT is hier niet gelukkig mee. In de 
tussentijd wordt duidelijk dat wellicht ook een 
andere optie tot de mogelijkheden behoort: 
een systeem onder registratie. Op aangeven 
van de VVT bespreekt de TCVT dit met SZW 
en onder voorwaarden ziet het ministerie 
van SZW mogelijkheden om hiertoe over te 
gaan. In 2016 wordt opdracht gegeven om 
dit nader uit te werken. Concreet betekent 

dit dat de bestaande praktijk wel eens zou 
kunnen worden gehandhaafd, dan wel dat er 
mogelijkheden gaan ontstaan om de huidige 
praktijk te verbeteren. Dit laatste op uitdruk-
kelijke wens van de VVT.

Samenvoegen schema’s machinist 
mobiele kraan en mobiele 
torenkraan
Gesproken wordt over aanpassing van de 

tie voor machinist mobiele kraan, mobiele 
torenkraan en hijsbeleider. De denkrichting 
is om het schema te verdelen in een onder-
deel machinebediening en een onderdeel 
aanslaan van lasten. Tevens wordt gekeken 
naar de werkelijke verschillen tussen het 
bedienen van een torenvormige kraan of 
een telekraan, bezien vanuit competenties 
die iemand moet bezitten.

TCVT
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ECONOMISCHE ZAKEN

Situatie in de sector
Het aantal bedrijven dat lid is van de VVT is 
per saldo met elf afgenomen, daarentegen 
zien we een lichte toename van het aantal 
hijskranen onder de leden van 1%. Vooral 
het aantal verreikers is toegenomen, met 
1,4%. Het totaal aan bouwvolume is met 
6,8% gestegen en het aantal kranen onder 
de leden van de VVT slechts met 1%. Dit 
is te verklaren omdat er nog sprake is 
geweest van overcapaciteit, maar we zien 
ook een bevestiging van een afname van 
het investeringsvermogen van kraanver-
huurders. Vanuit marktwerking bekeken 
lijkt de markt op zoek naar een nieuw 
evenwicht.

De stijging van de werkzaamheden uit 
zich ook in het aantrekken van personeel. 
Naarmate het jaar verstrijkt worden de 

geluiden dat het moeilijk is om aan machi-
nisten te komen steeds steviger.

Prijsherstel is moeilijk en blijft een be langrijke 
uitdaging voor de sector. Verbetering van de 
winstgevendheid is hard nodig om te kunnen 
investeren in het oppakken van de uitda-
gingen waar de sector voor staat. Nieuwe 
kranen zijn veel duurder, er komt meer vraag 
naar grotere kranen en bedrijfsmatig staat 
de sector voor een professionaliserings-
slag. Professionalisering in de zin van het 
verbeteren en stroomlijnen van accepte-
ren en uitvoeren van werkzaamheden. 

veilig werken neemt toe naarmate er met 
grotere kranen wordt gewerkt dan wel met 
meerdere partijen wordt samengewerkt bij 
een opdracht. Dit vergt investeringen op 
het gebied van procesbeheersing, zowel 
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administratief, in de werkvoorbereiding en 
operationeel, maar ook juridisch op het 
gebied van contractvorming.

Kostenindexcijfers mobiele  
kranen
De NEA onderzoekt jaarlijks de ontwikke-
ling van  het kostenniveau voor verticaal 
transport. Voor 2016 is vastgesteld dat de 
kosten met zo’n 0,2% zijn gestegen. Voor 
2017 verwacht men gemiddeld eenzelfde 
stijging van 0,2%. Dit komt vooral door de 
daling van de rentekosten in de prognose. 
Een kanttekening die hierbij moet worden 
geplaatst is dat men rekent met de door het 
CPB geprognotiseerde raming van 1,6% 
voor de loonstijging. De verwachting is 
echter dat dit hoger gaat uitpakken.

(Als bron voor de volgende onderstaande informatie 
zijn gebruikt gegevens van het CPB, de CEP 2017,  
en het EIB, Verwachtingen bouwproductie en werk-
gelegenheid 2017.)

Bouwproductie in 2016 
In 2016 liet de bouwsector opnieuw een 
zeer krachtige groei zien Met een volume-
groei van 7% werd het goede resultaat van 
2015 zo goed als geëvenaard. In twee jaar 
tijd is het productievolume van de bouw-
nijverheid met € 8 miljard toegenomen. 

Daarmee was de bouwsector voor de 
tweede jaar op rij de snelst groeiende 
sector binnen de Nederlandse economie.

De samenstelling van de groei vertoonde ook 
veel overeenkomsten met de ont wik kelingen 
in 2015. De groei van de woningbouwinves-
teringen was opnieuw spectaculair. Deze 
namen 17% toe en daarmee zijn de inves-
teringen in woningen in twee jaar tijd met 
50% toegenomen. De nieuwbouwproductie 
steeg in 2016 met 12% wat vergeleken met 

forse groei is. Het waren echter vooral de 
investeringen in herstel en verbouw die het 
afgelopen jaar opvielen en met 25% toena-
men. Daarmee is de kracht van de opleving 
van nieuwbouw niet minder spectaculair 
dan de enorme terugval in ten tijde van de 
crisis. De investeringen in woningen zijn nog 
niet op het niveau van voor de crisis, maar 
het gaat wel hard die kant op. De sterke 
opleving van de woningbouw is te verklaren 
met de disproportionele sterke terugval ten 
tijde van de crisis.

Vooruitzichten
In 2017 en 2018 zal de groei naar verwach-
ting niet meer zo krachtig zijn als in de 
voorgaande twee jaren. Met groeicijfers 
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van ongeveer 4% per jaar is niettemin 
sprake van een robuuste groei, geme-
ten vanaf een inmiddels duidelijk hoger 
productieniveau. De samenstelling van 
de groei over de verschillende sectoren 
wordt daarbij evenwichtiger, zo is de 
verwachting. De woningbouwinvesteringen 
blijven nog bovengemiddeld toenemen, 
maar met groeicijfers van 8% in 2017 en 
6% in 2018 komt de woningbouw wel wat 
in rustiger vaarwater terecht. De groei zit 
dan sterker bij nieuwbouw dan bij herstel en 
verbouw. Het aantal opgeleverde woningen 
blijft ondanks de sterk gestegen produc-
tie nog altijd achter bij de groei van de 
huishoudens.

In de utiliteitsbouw kan het groeitempo 
de komende twee jaar in een hogere 
versnelling komen. Dit geldt vooral voor 
de nieuwbouwproductie. De investerin-
gen in bedrijfsgebouwen en de logistieke 
sector nemen toe en ook de zorgsector kan 
na jaren van terugval en stagnatie naar 
verwachting weer bijdragen aan de groei. 
In de kantorensector neemt de leegstand al 
enige tijd duidelijk af en ook hier kan enig 
investeringsherstel gaan optreden.

Arbeidsmarkt in de bouw
De bouwarbeidsmarkt trekt vanaf 2017 
naar verwachting stevig aan. In 2016 was er 
al sprake van een groei van het arbeidsvo-
lume met 10.000 arbeidsjaren. Deze groei 

maar voor het eerst in jaren nam ook de 
werkgelegenheid van werknemers licht toe. 
In de komende jaren zullen bouwbedrijven 
naar verwachting ook weer op grotere 
schaal werknemers in dienst gaan nemen. 
De behoefte aan personeel is groot en de 

-
aliseerd. Hoe deze personele inzet wordt 

van conjuncturele en structurele factoren, 
overheidsbeleid en -regelgeving en hoe de 
werkgevers in de bouw hiermee omgaan.

Nederlandse economie in 2016
De mondiale economische groei is aan 
het consolideren, waarbij opkomende 
en ontwikkelende economieën minder 
inhaalgroei laten zien dan in het verleden. 
De economische groei in het eurogebied 
stabiliseer t. De verwachting over de 
Europese economie worden getemperd 

AFBEELDING LINKS
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Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V.
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en grondstofprijzen is in 2016 tot stilstand 
gekomen en stijgt in 2017 weer licht. De 

de 2% ECB-doelstelling op middellange 
termijn.

In Nederland zet het onderliggende herstel 
van de economie door, maar onzekerheden 
hebben negatieve effecten op de consump-
tie, de investeringen en de voor Nederland 
relevante wereldhandel. De economische 
groei loopt mede hierdoor terug van 2% in 
2015 naar 1,7% in 2016.

Nederlandse economie 2017  
en 2018
De wereldeconomie groeit in 2017 met 
3,5% en groeit naar 3,7% in 2018. De voor-
uitzichten van de wereldhandel verbeteren. 
In het eurogebied blijft de bbp-groei gelijk-
matig groeien, de groei is in beide jaren 
met 1,7% iets hoger dan in 2016 (1,6%). 

mede door een iets stijgende olieprijs en 
aantrekkende grondstofprijzen.

In Nederland groeit de economie stevig 
door met 2,1% in 2017 en 1,8% in 2018. De 
groei wordt gedragen door de consumptie 

Huishoudens hebben meer te besteden 
en geven daarnaast een deel van hun 
gespaarde geld uit. De goederenuitvoer 
presteert bovengemiddeld en neemt meer 
toe dan de relevante wereldhandel. De 
groei van de bedrijfsinvesteringen trekt 
aan ten opzichte van 2016.

Arbeidsmarkt
De werkgelegenheid blijft toenemen, maar 
vlakt volgend jaar wat af. De werkloosheid 
daalt verder van 6,0% van de beroepsbe-
volking in 2016, naar 4,9% in 2017 en 4,7% 
in 2018. De daling van de werkloosheid 

meer opwaartse druk op de lonen. De 
contractloonstijging neemt toe van 1,8% 
in 2017 naar 2,1% in 2018. De reële lonen 
in de marktsector nemen meer toe dan de 
arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd ligt de 

aanmerkelijk hoger dan in de afgelopen 
jaren.

In 2016 was de groei van de werkgele-
genheid opvallend hoog en die van de 
productiviteit relatief laag. In de periode 
2017 en 2018 normaliseert de verhou-
ding tussen deze twee grootheden weer, 
waardoor de werkgelegenheidsgroei wat 
terugvalt. De werkgelegenheidsgroei is 
ruim voldoende om de toename van het 
arbeidsaanbod te absorberen. Het arbeids-
aanbod neemt relatief gezien meer toe 
vanwege hogere participatie van vrouwen 
en ouderen en beleidseffecten zoals de 
verhoging van de AOW leeftijd.

Lage olieprijs
De lage olieprijs leidt tot een aantal effec-

landen wordt hierdoor getroffen of raken in 
recessie. Het leidt ook tot het failliet gaan 
van een aantal oliebedrijven, met name in 
de VS. Ook Shell rapporteert slechte cijfers 
en zet de komende jaren niet in op nieuwe 
investeringen.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Baetsen Kraanverhuur B.V.
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V.O.F. Tuk Kraanverhuur

Verplaatsen van lasten wordt nóg veiliger
De brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie VOMI presenteert 
met trots de vernieuwde opleiding Veilig Verplaatsen van Lasten (VVL). Deze vernieuwde oplei-
ding sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk en draagt bij aan het terugdringen van incidenten bij 
hijswerkzaamheden. Daarnaast introduceert men een geheel nieuwe opleiding: die van Begeleid 
Verplaatsen van Lasten (BVL).

Uit ongevalsrapportages binnen de bij VOMI aangesloten bedrijven bleek dat de afgelopen jaren 
veel incidenten plaatsvonden bij het verplaatsen van lasten; waarvan een aantal met ernstige 
gevolgen. Nader onderzoek wees uit dat de inhoud van de opleiding Verplaatsen Van Lasten 
(VVL) op verschillende punten afweek van veel praktijksituaties. Daarnaast constateerde men 
dat er misverstanden bestaan over welke hijswerkzaamheden iemand met een VVL-diploma mag 
uitvoeren. Het begeleiden van lasten die met een kraan worden verplaatst vallen hier bijvoor-
beeld niet onder.

Twee opleidingen
Omdat veiligheid een van de speerpunten van VOMI is, ontwikkelden de hijsexperts van de bran-
chevereniging een vernieuwde opleiding VVL die volledig is afgestemd op de werkzaamheden 

door een kraan verplaatste lasten. Het resultaat is dat er voor de werknemers nu twee oplei-
dingen zijn: het Verplaatsen Van Lasten (VVL) en het Begeleiden Van Lasten (BVL).

VVL
Het verplaatsen van lasten is bedoeld voor iedereen die handmatig lasten verplaatst met behulp 
van hijsgereedschappen zoals kettingtakels, rateltakels, balkenklemmen, stroppen en zo voorts. 
De opleiding vindt plaats in een stalen portaal van 7 x 3 x 3,5 meter. In dit portaal moet een 
cursist een leidingdeel handmatig van voren naar achter verplaatsen. 

BVL
Wanneer medewerkers betrokken zijn bij hijswerkzaamheden met een door een machinist 
bediende kraan dan moeten zij de opleiding BVL met goed gevolg hebben doorlopen. Bij deze 
training leren de cursisten samen te werken met de kraanmachinist door gebruik te maken 
van de portofoon en armseinen. Ook leren zij lasten buiten het zicht van de kraanmachinist te 
begeleiden. Vooral het veilig en vakkundig uitvoeren van deze laatste competentie vergt een 
gedegen opleiding van de begeleider.

Reductie incidenten
VOMI heeft de twee opleidingen ingebracht bij een nieuwe waarborgcommissie van de SSVV 
opleidingengids en in de afgelopen maand is een pilot uitgevoerd om na te gaan of de opleiding 
en het examen aan de verwachtingen zou voldoen. De resultaten hiervan zijn positief bevonden, 
VOMI is ervan overtuigd dat de vernieuwde opleidingen bijdragen in de verdere reductie van het 
aantal incidenten bij hijswerkzaamheden.

SOG
Sinds de jaren ‘90 mogen medewerkers alleen lasten verplaatsen wanneer zij in het bezit zijn 
van een geldig diploma (VVL). Deze opleiding is onderdeel van de SSVV Opleidingengids (SOG) 
waarin de meest voorkomende risicovolle werkzaamheden zijn opgenomen. De naleving van de 

Bron: VOMI, 10 juni 2016
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Tabel bouwproductie1) per sector, 2016 - 2022 in miljoenen

20163) 2017 2018 20224)
mln euro 3) mln euro 3) mln euro 3) mln euro 3)

Woningbouw

- nieuwbouw 10.475 12 11.425 9 12.350 8 13.225 1½

- herstel en verbouw 8.325 25 8.900 7 9.200 3½ 9.200 0

Utiliteitsbouw

- nieuwbouw 7.775 -1½ 8.075 4 8.525 5½ 9.975 4

- herstel en verbouw 5.950 5½ 6.125 3 6.275 2½ 7.100 3

Onderhoud gebouwen 10.425 5 10.725 3 10.900 1½ 11.675 1½

GWW

- nieuwbouw en herstel 9.275 2½ 9.400 1½ 9.725 3½ 11.000 3

- onderhoud 6.075 0 6.175 1½ 6.350 3 6.775 1½

Externe onderaanneming 3.225 7 3.375 4½ 3.500 4 3.825 2

Totaal bouw 61.525 7 64.200 4½ 66.825 4 72.775 2

1)  Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, handelsmarges en saldo uitvoerdiensten; basis 
Nationale Rekeningen; bedragen in prijzen 2015, excl. btw.

2) EIB-raming van voorlopige CBS-cijfers.
3) Raming.
4) Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2019-2022.

Bron: EIB; “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017”

Kerngegevens voor Nederland, 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
mutaties in % per jaar

INTERNATIONALE ECONOMIE

Relevante wereldhandel 2,8 4,5 3,9 2,7 3 3,6

Concurrentenprijs (a) -2,8 -0,7 8 -3 1,1 1,1

Olieprijs (Brent, niveau dollars per vat) 107,1 97,9 51,9 43,3 55,5 56,1

Eurokoers (dollar per euro) 1,33 1,33 1,11 1,11 1,07 1,07

Lange rente Nederland (niveau in %) 2 1,5 0,7 0,3 0,7 0,7

Tabel gaat verder op volgende pagina

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Winder Limmen B.V.

Tabellen
Hieronder vindt u de tabel bouwproductie per sector van het EIB en de tabel met kernge-
gevens voor Nederland het CPB uit de CEP 2017, met diverse indices.
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VOLUME BBP EN BESTEDINGEN

Bruto binnenlands product (bbp) -0,2 1,4 2 2,1 2,1 1,8

Consumptie huishoudens -1 0,3 1,8 1,8 2 1,4

Consumptie overheid -0,1 0,3 0,2 0,7 0,8 1

Investeringen (inclusief voorraden) -3,9 3,2 6,2 4,3 3,6 2,8

Uitvoer van goederen en diensten 2,1 4,5 5 3,7 3,5 3,9

Invoer van goederen en diensten 1 4,2 5,8 3,9 3,6 3,9

PRIJZEN, LONEN  EN KOOPKRACHT

Prijs bruto binnenlands product 1,4 0,1 0,1 1 1,2 1,4

Uitvoerprijs binnenlands goederen (a) 0,1 -0,8 0,7 -1 0,9 1

Prijs goedereninvoer -1,9 -2,7 -5,1 -4,5 5,1 1

Consumentenprijsindex (CPI) 2,6 0,3 0,2 0,1 1,6 1,4

Contractloon marktsector 1,2 1 1,3 1,7 1,8 2,1

Koopkracht -1,4 1,2 1,2 2,7 0,1 0,3

ARBEIDSMARKT 

Beroepsbevolking (personen) 0,8 -0,4 0,4 0,4 0,8 0,8

Werkzame beroepsbevolking (pers.) -0,8 -0,6 1 1,3 2 1,1

Werkloze beroepsbevolking (dzd pers) 647 660 614 538 445 430

Werkloze beroepsbevolking (%) 7,3 7,4 6,9 6 4,9 4,7

MARKSECTOR (B)

Productie -0,7 2,4 2,8 2,6 2,8 2,1

Arbeidsproductiviteit (per uur) 0,4 1,6 1,6 0,3 1 1,4

Werkgelegenheid (in uren) -1,2 0,8 1,2 2,3 1,9 0,7

Loonvoet (per uur) 1,7 0,8 0,2 1,6 2,6 2,6

Arbeidsinkomensquote (in %) (c) 79,1 78,7 77,1 77,7 78,3 78,4

OVERIG

Individuele spaarquote (in %) (c) -0,7 -1,4 0,2 0,9 0 0,3

Saldo lopende rekening (in % bbp) 10,2 8,5 8,5 8,7 8,2 8,2

COLLECTIEVE SECTOR

EMU-saldo (in % bbp) -2,4 -2,3 -2 0,3 0,5 0,8

EMU-schuld (in % bbp) 67,7 67,9 65,1 61,8 58,5 55,5

Collectieve lasten (in % bbp) 36,5 37,5 37,7 39 39,3 39,3

(a)  Goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen.
(b)  Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerendgoedsector.
(c)  Niveau; beschikbaar gezinsinkomen is inclusief collectieve besparingen. De individuele spaarquote valt in 2017 

0,6%-punt en in 2018 0,2%-punt lager uit door de verwerking van Pensioen in Eigen Beheer, zie het kader 
MEV2017, hoofdstuk 1.

Bron: CPB, CEP 2017

Kerngegevens voor Nederland, 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
mutaties in % per jaar

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
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ESTA Awards 2016

Hieronder treft u de gehele lijst met 
winnaars;

Mammoet Europe B.V. (Nederland)

ALE (Verenigd Koninkrijk) 

Friderici Special (Zwitserland)

Wagenborg Nedlift B.V. (Nederland)

ALE (Verenigd Koninkrijk)

Liebherr-Werk Ehingen (Duitsland)

Fagioli (Italië) 

Nooteboom Trailers B.V. (Nederland)

Fagioli (Italië) 

De heer Wim Richie (Nederland)

Bron: ESTA, 14 april 2016

Vertegenwoordiging VVT
De ESTA is de koepelorganisatie van 

-
bedrijven. Van oudsher heeft de VVT altijd 
achter het initiatief van een Europese 
koepelorganisatie gestaan. Vanaf de 
oprichting van de ESTA is de kraanver-
huursector in Nederland actief betrokken. 
De VVT vindt het belangrijk om dat voort te 
zetten omdat de basis van wet- en regelge-
ving binnen de EU nu eenmaal in Brussel 
wordt  gemaakt.

Was de ESTA eerst een netwerkclub, zij 
begint zich door stevige Nederlandse 
inbreng te ontwikkelen tot een echte 
koepelorganisatie waar onderwerpen 
inhoudelijk worden aangepakt en waar 
daadwerkelijk wordt getracht om stappen 
te maken. Dit begint echter bij het opzetten 
van een netwerk en door partijen geaccep-
teerd worden als serieuze gesprekspartner 

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
B.V. Kraanbedrijf BKF

die ertoe doet. Voor de kraanverhuur kan 
de VVT dit beoordelen en dit begint in elk 
geval de goede kant uit te gaan. Vooral de 
nauwe contacten met de FEM zijn waarde-
vol, al was het maar voor de informatie die 
nu sneller beschikbaar komt en de prioriteit 
die aan vragen en problemen kan worden 
gegeven.

De VVT is met twee bestuursleden verte-
genwoordigd in het dagelijks bestuur van 
de ESTA en met nog eens twee leden in 
het bestuur; in totaal vier afgevaardigden. 
Hoewel dit voor het aantal stemmen geen 
verschil maakt betekent het wel meer 
invloed. Het ligt ook in de Nederlandse 
ondernemersaard om  samen te werken 
op het gebied van belangenbehartiging 

Nederlandse bedrijven willen ook eerder 
de voordelen zien van harmonisatie van 
regelgeving dan alleen maar de nadelen.
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Swing-away jib (klapjib)
Een belangrijk thema besproken binnen 
ESTA verband is de safety topic “swing-
away j ib”. Bi j  het opbouwen vinden 
geregeld incidenten en ongelukken plaats. 
Het borgen, vastzetten van pennen, gebrui-
ken van uitloopbeveiliging e.d. gebeurt niet 
altijd op de juiste wijze. De ESTA heeft 
haar leden opgeroepen om informatie 
hieromtrent door te geven. Het verkrijgen 
van de informatie loopt echter moeizaam, 
hetgeen niet geheel onbegrijpelijk is daar 
het gevoelige informatie betreft. Eind 2016 
kunnen echter al wel basis conclusies uit 
de enquête getrokken worden:
• Construeer als fabrikant het dusdanig 

dat de jib er überhaupt niet van af kan 
vallen.

• De pennen moeten duidelijk gekleurd 
worden.

• Instructies hoe de pennen geplaatst 
moeten worden moet op repeterende 
basis aan de betrokken werknemers 
gegeven gaan worden. 

De conclusies worden in ICSA verband 
verder behandeld, daar het een wereldwijd 
probleem betreft.

European Crane Operator License 
(ECOL)
De ESTA heeft een werkgroep opgericht 

voor kraanmachinisten: ECOL (European 

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Kraanbedrijf en Transportservice 
P&K B.V.

Crane Operator License). Zij hebben zich 
als doel gesteld een competentieschema 
op te stellen voor de kraanmachinist 
geldend en geaccepteerd binnen Europa. 
In 2016 worden verschillende Europese 
opleidingsinstituten bezocht om beter 
inzicht te krijgen in overeenkomsten en 
verschillen op gebied van geëiste compe-
tenties, opleidingsniveaus en kwaliteit en 
vakbekwaamheid. De voortgang van het 
project loopt geheel volgens planning en 
zal in 2017 verdere voortgang hebben. De 
VVT neemt actief deel aan dit project en 
is één van de projectpartijen.

Verder besproken in ESTA  
verband betreffende kranen:
• In het kader van het onderwerp 

Emission reduction by 2019 – Stage V  
is door de FEM in 2015 een uitstel 
gevraagd van 24 maanden. Het 
uitlaatsysteem heeft meer ruimte 
nodig waarmee het ontwerp van de 
kraan aangepast moet worden. Dit is 
onderkend en uitstel van 18 maanden 
naar 2020 is verleend.

• Het is gewenst dat mensen getraind 
worden om SPMT`s te kunnen 
besturen. Vanuit de transport sectie 
wordt een best practice opgesteld 
waar bedrijven en mensen in het veld 
op een praktische wijze gebruik van 
kunnen maken. Dit begint in 2015 
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M.J. van Riel B.V.

vorm te krijgen en het document is 
begin 2016 gereed. Er wordt in de 
best practice niet alleen aandacht 
besteed aan de uitvoering, maar ook 
aan de werkvoorbereiding. De VVT 
heeft deze uitgave ook beschikbaar 
voor haar leden.

bereken methode en indeling van de 
eerste 42 kranen is per 1 juli 2016 
beschikbaar op de website van de 
ESTA. De fabrikanten werken (nog) 
niet mee aan de verdere invulling van 

met de komst van steeds meer nieuwe 
parameters. De VVT presenteert 
en bediscussieert de CCI in haar 
algemene najaarsledenvergadering. 
Besloten wordt om de CCI met uitleg 
ook op de website van de VVT te 
plaatsen. 

• Het plaatsen van windmolens wordt 
een steeds kritischer activiteit. Ook in 
2016 staat dit punt hoog op de agenda 
van de ESTA, mede door de nieuwe 
uitdagingen die gezien worden in de 
verlenging van de hijshoogtes door 
de steeds langer worden windmolens. 

masten worden steeds vaker ingezet 
bij het plaatsen van windmolens. 
Naast het gevaar van bodeminstabi-
liteit, wordt met de verlengde masten 
de kans op omvallen van de kraan 
vergroot. In ESTA verband wordt 
bekeken hoe de veiligheidsstandaard 
wereldwijd uniform gemaakt kan 
worden.

De ESTA vergadert tweemaal per jaar met 
het algemeen bestuur, waarbij één verga-
dering wordt gecombineerd met de ESTA 
awards and dinner party, het netwerkevent 
van de ESTA.

TCVT Autolaadkraan blijft voorlopig in Code 95 
Voorlopig handhaaft het CBR de nascholing rondom het werken met de TCVT autolaad-
kraan binnen de Code 95. Op verzoek van het ministerie van I&M is de door het CBR 
voorgestelde wijziging uitgesteld en wordt er een overgangsregeling tot 1 maart 2018 
ingericht.

Vereniging Verticaal Transport (VVT) en Transport Logistiek Nederland (TLN) hebben een 
belangrijke rol gespeeld in deze handhaving van de huidige praktijk tot 1 maart 2018. Het 
werken met de autolaadkraan blijft hierdoor tot maart 2018 erkend in Code 95. In eerste 
instantie had het CBR als voornemen de minimumeisen van deze nascholingscursus  per 
1 januari 2017 te wijzigen. De cursus zou hierdoor buiten de Code 95 nascholing vallen.

VVT en TLN zijn een gezamenlijke lobby gestart om het ministerie ervan te overtuigen 
om deze wijziging  uit te stellen. Met succes. De overgangsregeling zorgt voor een gelijk 

hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Bron: TLN, 22 december 2016
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Het aantal deelnemende bedrijven is 
ten opzichte van 2015 met twee afgeno-
men naar 43 bedrijven. Beide wegens 
bedrijfsbeëindiging.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Koninklijke Saan Horizontaal 
en Verticaal Transport B.V.

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
Mammoet Nederland B.V.

VVT 
ERKENNINGSREGELING

Naast controle speelt advies tijdens het 
bezoek een grote rol. Combinatiemogelijkheid 
met interne audits in het kader van de VCA 
en NEN-EN-ISO 9001 behoren tot de moge-
lijkheid binnen de gestelde tijd.

Evaluatie VVT Erkenningsregeling
In 2015 is besloten om onderzoek te 
doen naar de ontwikkeling van de VVT 
Erkenningsregeling. Dit loopt en inmiddels 
wordt verwacht dat er kan worden gerap-
porteerd in de najaarsledenvergadering 
van 2017.
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Commissies
Er zijn vijf belangrijke onderwerpen waar-
voor een permanente commissie reeds 
actief is ter ondersteuning van het bestuur:
• Techniek.
• Opleidingen.
• Sociale zaken.
• Arbo gerelateerde onderwerpen.
• Rail.

Deze commissies adviseren het bestuur 
op het gebied van beleidsvoorbereiding 
en besluitvorming.

Er bestaan op ad hoc basis een commis-

commissie hoogwerkers. Deze zijn in 2016 
niet bij elkaar geweest.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Wagenborg Nedlift B.V.

Voor een aanvullende samenvatting van 
de activiteiten van de VVT commissies, zie 
bijlage 7 t/m 11 van dit jaarverslag.
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Bestuur Datum van aftreden
(dagelijks bestuur):
dhr. M.J. Kroes (voorzitter) 31-12-2019
dhr. A.G. Klijn (secretaris) 31-12-2017
dhr. J.Th.M. Saan (penningmeester) 31-12-2018
dhr. J.P. Heijens 31-12-2018
dhr. S.G. Splinter 31-12-2019
(overige bestuursleden en regiovoorzitters):
dhr. M. Broekhuizen 31-12-2017
dhr. B.P.S. Bruijsten 31-12-2019
dhr. M.T. Blom 31-12-2017
dhr. A. Haegens 31-12-2017
dhr. R.A. Nederhoff 31-12-2019
mw. C.P.M.J. van Oorschot 31-12-2018 

Technische commissie
dhr. J. Smits (voorzitter)
dhr. P.W.J. van den Berg (secretaris)   
dhr. P. Bakker                              
dhr. W. van Beuningen
dhr. W. Biezenaar 
dhr. R. Blom
dhr. A. Deij
dhr. M. Eggink
dhr. M.B.J. Gouweleeuw
dhr. R. van der Heide
dhr. A. van de Heuvel
dhr. R. Hordijk
dhr. M. Kielstra
dhr. M.S. van Klaarbergen
dhr. C.D.A. van Unen
dhr. L.G.A.M. Verhagen

Arbocommissie
dhr. J. Smits (voorzitter)
dhr. P.W.J. van den Berg (secretaris) 
mw. L.H. Berende-Verhoeven   
dhr. R. van den Broek               
mw. J. Bruintjes
dhr. T. Hamers
dhr. R. Hordijk
dhr. J.W.C. Kloosterboer
mw. C.M.A. Kromhout-Boeren
dhr. R. van der Linden
mw. G. Maes
dhr. M. Staring
dhr. C.D.A. van Unen
dhr. L.G.A.M. Verhagen

Opleidingscommissie
dhr. L.G.A.M. Verhagen (voorzitter/secretaris)
mw. S.J.G. van Zandvoort (notulist) 
dhr. S.K. Boerema      
dhr. J.C. Bos
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Overzicht bestuur en commissies, ultimo december 2016 

Opleidingscommissie vervolg
dhr. M. Broekhuizen
mw. M. Gort
dhr. J. van Oers
dhr. M. Staring
dhr. M.G. van der Valk
mw. P. van Zon 

Railcommissie
dhr. N. Koning (voorzitter)
dhr. C.D.A. Van Unen (secretaris)
dhr. P.C.A.M. Berende (vz. werkgroep keuringen)
dhr. C.J. Biemond
dhr. S. Boerema (vz. werkgroep opleidingen)
dhr. G.J. Brinkman
dhr. G.J. Derksen
dhr. P.A.H.C. van Eerd
dhr. J. van Helmondt
dhr. P. Kraay
dhr. P. van der Meer
dhr. T. van de Mheen
dhr. M.A.C.W. van Oosterwijk
dhr. H. van Pelt
dhr. B. van Roon
dhr. J.M.A. Schuurmans
dhr. M.J. Kroes / L.G.A.M. Verhagen

Sociale commissie
dhr. M.J. Kroes (voorzitter)       
dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)
mw. A.J.T.E. van der Heijden (notulist)
mw. B.M.B. van Dongen
dhr. H.A.J. van Heugten
dhr. J.F. Landa
dhr. F. Van Schaijik
dhr. P.T. Sprangers
dhr. P. Stollenga
dhr. M.D. Vooijs
dhr. G.J. van de Werken

Kascommissie
dhr. R. du Pree
dhr. F. Van Schaijik
dhr. J. van der Vegt

Commissie hoogwerkers
dhr. R.A. Nederhoff (voorzitter)
dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

Bedrijfseconomisch adviseur
dhr. A.W.J. (Ad) van Kuijk

Juridisch adviseur
mw. mr. R.J.E. Reidinga
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Bijlage 2 - Jaarverslag 2016
Ledenbestand - Mutaties leden

De VVT heeft ultimo december 2016 159 leden. Tegenover 5 als nieuw lid ingeschreven 
bedrijven staat een ledenverlies van 16 bedrijven.

Bijlage 3 - Jaarverslag 2016
Samenstelling machinepark leden

Over de samenstelling van het machinepark ultimo december 2016, is het volgende 
overzicht te geven:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal bedrijven 189 184 176 171 170 159

Mobiele telescoopkranen 1157 1044 976 949 960 965

Ongekentekende terreinkranen 25 25 19 18 18 10

Rupskranen 182 163 140 136 138 137

Mobiele torenkranen 490 461 422 407 423 429

Verreikers 127 116 91 83 88 100

Autolaadkranen 168 179 187 182 191 192

Exceptioneel transport 252 249 268 271 273 266

Hoogwerkers 115 110 105 106 119 102

Vaste torenkranen 2 5 3 2 2 0

Railgebonden kranen (KROL) 72 68 61 61 63 80

Totaal 2590 2420 2272 2215 2275 2281

De 16 bedrijven die opgezegd 
hebben:
• ABB De Langstraat Verhuur B.V.
• Droog Kraanverhuur
• Constructiebedrijf De Groot B.V.
• H.S. Management B.V.
• Jan Bouwman Jr. B.V.
• Loon- en Grondverzetbedrijf D.J. 

Koeslag
• M. Lammerts Kraanverhuur & 

Transport B.V.
• Van Leeuwen Kraanverhuur
• Ter Linden Craning B.V.
• Merks Kraanverhuur

• Mosk Kraanverhuur B.V.
• Prima Equipment B.V.
• B.Q. de Ruyter & Duiker B.V.
• Kraanbedrijf Sierdsma B.V.
• Verreiker Verhuur Sonnema
• Kraanverhuur Wienen B.V.

De 5 bedrijven die toegetreden 
zijn:
• ALE Heavylift B.V.

• Jozef Hermans B.V.
• Strukton Rail Equipment B.V.
• A. van Zandwijk B.V.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
J. Boeter Kraanverhuur en  

Speciaal Transport
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Van Elst Kraanverhuur Speciaal 
Transport B.V.

Bijlage 4 - Jaarverslag 2016
Overzicht bedrijfsomvang gerelateerd aan het aantal kranen in 2016

Aantal kranen Aantal Bedrijven Totaal aantal kranen Aantal bedrijven Aantal kranen

Cumulatief

1 28 28 28 28

2 14 28 42 56

3 12 36 54 92

4 7 28 61 120

5 3 15 64 135

6 8 48 72 183

7 2 14 74 197

8 6 48 80 245

9 4 36 84 281

10 5 50 89 331

11 4 44 93 375

12 4 48 97 423

13 3 39 100 462

14 2 28 102 490

15 2 30 104 520

16 1 16 105 536

17 1 17 106 553

18 1 18 107 571

19 2 38 109 609

20 1 20 110 629

22 1 22 111 651

25 2 50 113 701

26 1 26 114 727

29 1 29 115 756

31 1 31 116 787

34 1 34 117 821

37 1 37 118 858

44 1 44 119 902

46 1 46 120 948

47 1 47 121 995

52 1 52 122 1047

53 1 53 123 1100

54 1 54 124 1154

65 1 65 125 1219

66 1 66 126 1285

80 1 80 127 1365

103 1 103 128 1468

173 1 173 129 1641

Het cumulatief aantal kranen in 2015 bedroeg 1627. In 2014 bedroeg het aantal kranen 1593.
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.

Bijlage 5 - Jaarverslag 2016
Overzicht bedrijfsomvang 2011 tot en met 2016

Aantal bedrijven Cumulatief

Aantal 

kranen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 28 33 33 31 32 28 28 33 33 31 32 28

2 23 19 21 20 21 14 51 52 54 51 53 42

3 18 18 13 12 12 12 69 70 67 63 65 54

4 5 4 7 8 7 7 74 74 74 71 72 61

5 4 4 4 4 4 3 78 78 78 75 76 64

6 7 7 7 5 7 8 85 85 85 80 83 72

7 8 7 5 4 5 2 93 92 90 84 88 74

8 7 7 5 4 5 6 100 99 95 88 93 80

9 5 5 6 6 6 4 105 104 101 94 99 84

10 3 3 4 5 6 5 108 107 105 99 105 89

11 5 5 4 4 2 4 113 112 109 103 107 93

12 4 6 4 4 2 4 117 118 113 107 109 97

13 6 2 4 4 5 3 123 120 117 111 114 100

14 2 3 1 1 2 2 125 123 118 112 116 102

15 2 1 1 2 2 2 127 124 119 114 118 104

16 0 0 1 0 0 1 0 0 120 0 0 105

17 2 1 2 2 1 1 129 125 122 116 119 106

18 1 1 2 1 2 1 130 126 124 117 121 107

19 2 4 2 2 3 2 132 130 126 119 124 109

20 2 1 1 0 0 1 134 131 127 0 0 110

21 1 2 1 0 0 0 135 133 128 0 0 0

22 0 1 2 0 0 1 0 134 130 0 0 111

23 3 1 0 1 0 0 138 135 0 120 0 0

24 1 0 0 0 1 0 139 0 0 0 125 0

25 0 1 1 2 1 2 0 136 131 122 126 113

26 1 0 0 2 0 1 140 0 0 124 0 114

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2 1 2 0 1 0 142 137 133 0 127 0

29 0 0 0 1 0 1 0 0 0 125 0 115

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 129 116

32 1 1 1 1 0 0 143 138 134 126 0 0

33 1 1 0 1 0 0 144 139 0 127 0 0

34 0 0 0 1 2 1 0 0 0 128 131 117

35 of meer 13 13 12 10 11 12 157 152 146 138 142 129
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
W. Mulder Kraanverhuur

Bijlage 6 - Jaarverslag 2016
Representatie

commissies door één of meer personen vertegenwoordigd:

Activiteit

Bestuur Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT)
M.J. Kroes (vz.), A.G. Klijn (secr.), 
J.Th.M. Saan (penn.), J.P. Heijens, 
S.G. Splinter

Directie Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT) L.G.A.M. Verhagen

Bestuur Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor het 
Beroepsgoederenvervoer (SOOB) L.G.A.M. Verhagen 

Arbeidsvoorwaardenoverleg CAO beroepsgoederenvervoer en 
de verhuur van mobiele kranen L.G.A.M. Verhagen

STL, lid Raad van Toezicht L.G.A.M. Verhagen

M.J. Kroes (penn.), J.Th.M. Saan (vz.) en 
L.G.A.M. Verhagen (secr.)

• het bestuur W. van Noort

• het dagelijks bestuur M.J. Kroes

• Centraal College van Deskundigen C.D.A. van Unen, L.G.A.M. Verhagen

• werkkamer 4 vakbekwaamheid machinisten C.D.A. van Unen

• werkkamer 3 keuren van mobiele kranen C.D.A. van Unen (vz.), P.W.J. v.d. Berg

• werkkamer 1 keuren en beproeven van hijsgereedschappen M. v. Klaarbergen, M. v.d. Molen

• werkkamer 5 keuren van railinframachines C.D.A. van Unen, P. Berende

• C.D.A. van Unen

• C.D.A. van Unen

Lid sociale commissie van TLN L.G.A.M. Verhagen

Overlegraad Transport en Logistiek L.G.A.M. Verhagen

L.G.A.M. Verhagen

L.G.A.M. Verhagen

ESTA

• dagelijks bestuur (Board of Directors) A.G. Klijn (secr.), S.G. Splinter (vz. SC)

• bestuur (General Board) L.G.A.M. Verhagen (lid), vacature

• Section Cranes S.G. Splinter (vz.), A.G. Klijn (vice vz.), 
L.G.A.M. Verhagen

• Werkgroep ECOL A.G. Klijn (vz.), L.G.A.M. Verhagen

Werkgroep mobiele kranen CEN TC 147 WGP1 (EN-13000) L.G.A.M. Verhagen

Vereniging VNO-NCW:

• bestuur M.J. Kroes

• commissie Arbowet L.G.A.M. Verhagen

• commissie Beroepsonderwijs Nederland (CBON) L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

• L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

• platform Woningmarkt en bouw L.G.A.M. Verhagen (agendalid)
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Raad van Toezicht TON magazine L.G.A.M. Verhagen

Redactieraad TON magazine A.J.T.E van der Heijden – van de Laak

SSVV waarborgcommissie hoogwerker, heftruck, verreiker, vvl C.D.A. van Unen

C.D.A. van Unen (vz.)

College van deskundigen XY Masterclass L.G.A.M. Verhagen

L.G.A.M. Verhagen (vz.)

Raad van commissarissen Aboma A.G. Klijn

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:

Kuiphuis Kraanverhuur B.V. 

Activiteit
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Wattel Verhuur 

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
DM Kraanverhuur Breda

Bijlage 7 - Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016 van de Technische commissie

In de Technische commissie zi t ten 
vertegen woordigers van verschillende 
kraanverhuurbedr i jven ( leden).  Z i j 
vertegenwoordigen de achterban van 
de branchevereniging. De Technische 
commissie adviseert het bestuur en heeft 
o.a. als doel om een invulling te geven 
aan techniek van kranen en bijbehorende 
hijsgereedschappen. Verder worden zaken 
uitgezocht ten behoeve van alle leden. 
Bovendien is de commissievergadering 
een ideaal medium om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar informeel te raadplegen 
over allerlei technische onderwerpen.

In de Technische commissie 
behandelde onderwerpen:
• Klachten over kranen / verreikers.
• De introductie van de ESTA Crane 

• Aanpassing TCVT schema keuring 
kranen.

• Verplaatsen overbruggingsschakelaar.
• Nota kraanboek.
• Bediening autolaadkraan en uitstoot 

uitlaatgas.

• Verslagen TCVT werkkamer 1, keuring 
hijs- en hefgereedschap.

• Verslagen TCVT werkkamer 3, 
keuring kranen.

• Adviezen derden over hijsplannen.
• Verschik tussen Grade 10 en Grade 12.
• Scheurvorming in kranen.
• Beleidsplan 2017-2020.

De Technische commissie heeft in 
het verslagjaar driemaal vergaderd. 

De heer Joop Smits is in 2016 voorzitter 
van de Technische commissie. Hij geeft 
aan dit tot het eind van het jaar te willen 
doen. Er wordt een opvolger gezocht. 
Inmiddels is deze gevonden in de persoon 
van Willem van Beuningen, werkzaam bij 
Mammoet Nederland. 

In 2017 zal afscheid worden genomen 
van de heer Smits. De VVT bedankt hem 
hartelijk voor zijn waardevolle bijdrage en 
voor alle jaren (zeventien jaar) die hij actief 
betrokken is geweest bij de Technische 
commissie VVT.
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Schot Verticaal Transport B.V.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Koninklijke Saan Horizontaal 
en Verticaal Transport B.V.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Klachten over kranen
De Technische commissie bespreekt 
klachten over kranen of verreikers om te 
kijken of er sprake kan zijn van collectieve 
problemen. Vervolgens kan men besluiten 
om het bestuur te adviseren om dit op te 
pakken vanuit de branchevereniging en hoe 
men dit effectief zou kunnen doen. In 2016 
is hiertoe niet overgegaan; alle kwesties 
zijn beoordeeld als issue tussen fabrikant 
en gebruiker.

Introductie Crane Capacity Index
In de ESTA is besloten om een vernieuwde 

lanceren, met als doelstelling kranen beter 
onderling vergelijkbaar te maken. Dit vooral 
ingegeven door technische ontwikkelingen 
waardoor grotere mastlengtes mogelijk 
worden, maar die ook gevolgen hebben 
voor de capaciteit van de kraan. Bovendien 
wordt geconstateerd dat kranen door 
fabrikanten niet meer eenduidig worden 
gepresenteerd kijkend naar de capaciteit 
op tonnage, zoals decennia gebruikelijk 
is geweest.

De Technische commissie is sceptisch 
hierover maar besluit tot een positief advies 
met toevoeging om dit goed uit te leggen 
aan de leden. De CCI wordt gepresenteerd 
op de ledenvergadering en hij komt met 
uitleg op de website van de VVT te staan.

Scheurvorming in kranen
Het gebruik van moderne staalsoorten 
en verdergaande computerisering maken 
het mogelijk om nieuwe kranen te ontwik-
kelen. Zo worden langere mastlengtes 
mogelijk en ontstaan hierdoor kranen die, 
hoewel met hetzelfde tonnage worden 
aangeduid, toch aanzienlijk van elkaar 
verschillen. Deze ontwikkelingen maken 
dat het goed is om aandacht te vragen 
voor het beoogde gebruik van een kraan in 
relatie tot de beoogde levensduur van een 
kraan. Toepassing van andere materialen 
verhogen de kans op scheurvorming op 
kritieke plaatsen. 

Hoewel dit een zeer beperkt risico is, is 
het toch verstandig om de leden hierop te 
wijzen. Dit geschiedt in de algemene leden-
vergadering van de VVT door Mammoet 
op basis van een presentatie van Liebherr. 

JAARVERSLAG 2016 62



AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Mammoet Nederland B.V.

Bijlage 8 - Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016 van de Arbocommissie

De VVT heeft een Arbocommissie die het 
bestuur adviseert. In de Arbocommissie 
zitten vertegenwoordigers van verschil-
lende kraanverhuurbedrijven (leden). Zij 
vertegenwoordigen de achterban van de 
branchevereniging. De Arbocommissie heeft 
als doel het neerzetten van een standaard 
(w.o. de Arbocatalogus) op het gebied van 
veiligheid en arbeidsomstandigheden voor 
het werken met en bij kranen. Verder worden 
zaken uitgezocht ten behoeve van alle leden. 
Daarnaast is de commissievergadering een 
ideaal middel om ervaringen uit te wisselen 
en elkaar informeel te raadplegen over aller-
lei Arbo-onderwerpen.

In de Arbocommissie behandelde 
onderwerpen:
• Basishandboek OHSAS en VCA.
• De branche-RI&E verticaal transport.
• Wildgroei aan systemen en pasjes.
• Introductie HLS (high level structure) 

in ISO 9001.
• Procedure ten behoeve van het 

opstellen van hijsplannen.
• Verschillende opleidingen voor 

hijsbegeleider, rigger, aanpikker, etc.
• Evaluatie VVT Erkenningsregeling.
• In- en uitstappen op hoogte met 

hoogwerkers.
• Gebruik asbestwerkbak.
• Medische keuring machinisten en 

vijfjaarlijkse verplichte herkeuring.
• Kraanopstelplaatsen bij windturbines, 

project SBRCURnet.
• Het verstrekken van kopie paspoort en 

BSN gegevens.
• Beoordelen hijsplannen door derden.
• Interpretatie ILT betreffende code 

95 voor kraanmachinisten en 
ballastchauffers.

• Afwijken van de Arbocatalogus.
• OHSAS 18001 en status opvolger ISO 

45001.
• Hijsongeval in Alphen aan den Rijn.
• Veiligheidsonderwerpen in de 

regiovergaderingen (wet versus werk).

• Nota valbereik.
• Uitbreiding branche RI&E met 

railkraanverhuur.
• Regie of aangenomen werk.
• Beleidsplan 2017-2020.

De Arbocommissie heeft in het 
verslagjaar vijfmaal vergaderd.

De heer Joop Smits is in 2016 voorzitter 
van de Arbocommissie. Hij geeft aan dit 
tot het eind van het jaar te willen doen. Er 
wordt een opvolger gezocht. Inmiddels is 
deze gevonden in de persoon van Ronald 
Hordijk, werkzaam bij Mammoet Europe. In 
2017 zal afscheid worden genomen van de 
heer Smits. De VVT bedankt hem hartelijk 
voor zijn waardevolle bijdrage.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Basishandboek OHSAS en VCA
De VVT stelt een basishandboek op voor 
bedrijven die op willen gaan voor OHSAS 

maakt hier onderdeel van uit. Het hand-
boek is beoordeeld door Aboma en SGS 
en de opmerkingen zijn besproken in de 

versie die wordt vrijgegeven voor de leden. 
Besloten wordt om de eerste aanmelding 
door een bedrijf als pilot uit te voeren door 
de VVT om ervaring hiermee op te doen.

Het VCA* basishandboek wordt aangepast 
op de nieuwe branche RI&E en vrijgegeven 
door de Arbocommissie voor publicatie.

Implementatie van de branche 
RI&E gekoppeld aan cursus  
preventiemedewerker
De VVT heeft een branche RI&E opge-
steld en heeft de commissie gevraagd 
na te denken over de sectorbrede imple-
mentatie daarvan. Het resultaat is om de 
uitleg van de branche RI&E bij bedrijven 
te koppelen aan een individuele cursus als 
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preventiemedewerker. In samenwerking 
met de SEVT is dit onderzocht en dit blijkt 
mogelijk te zijn. Voor de implementatie van 
de RI&E wordt gebruik gemaakt van moge-
lijkheden via STL om dit gratis te doen voor 
bedrijven in het kader van SOOB beleid.

De branche RI&E verticaal transport wordt 
door STL bekrachtigd, door een kerndeskun-
dige, en aangemeld en geregistreerd bij het 
Steunpunt RI&E. Bedrijven t/m 25 medewer-
kers kunnen deze RI&E gebruiken, grotere 
bedrijven kunnen dit ook maar die moeten 
hun RI&E dan nog laten toetsen door een 
kerndeskundige (bijvoorbeeld een HVK’er). 
Een lichte toetsing volstaat in dat geval.

Wilgroei aan systemen en pasjes
Veiligheidsladder, CO2-ladder, allerlei 
vormen van nieuwe certificatie worden 
bedacht door opdrachtgevers. Ook is er 
een trend dat toegang alleen mogelijk is 
via een pasje. De Arbocommissie en het 
bestuur van de VVT willen dat er wordt 
getracht om te zoeken naar mogelijkheden 

dit zoveel mogelijk in te perken. Concreet 
wordt gedacht aan invoering van de DSP 
(digital safety pass) als één pas en integratie 
van de veiligheidsladder in OHSAS.

Procedure ten behoeve van het 
opstellen van hijsplannen
Hier  is  een groep mensen u i t  de 
Arbocommissie mee begonnen. Het doel 
is om te komen tot afstemming in de sector 
betreffende aanpak, terminologie en organi-
satie ervan. Verwacht wordt dat in de loop 
van 2017 aan de commissie kan worden 
gerapporteerd i.v.m. beschikbare capaci-
teit en tijd. Beoogd wordt dat de procedure 
onderdeel kan uitmaken van het proces 

traject is met eigen eisen.

Verschillende opleidingen voor hijs-
begeleider, rigger, aanpikker, etc.
Geconstateerd wordt dat er verschillende 
opleidingen zijn waardoor opdrachtgevers 
vaak door de bomen het bos niet meer zien 

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

M.J. van Riel B.V.
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TCVT hijsbegeleider. Gevraagd wordt of de 
VVT hier geen aandacht voor kan vragen 
in de TCVT, om betrokken partijen daar 

promoten onder hun achterbannen. Dit is 
herhaalde malen gedaan.

Evaluatie VVT Erkenningsregeling
Hier is regelmatig over gesproken, echter 
heeft dit in 2016 nog niet geleid tot een 
sluitend advies.

Medische keuring machinisten en 
vijfjaarlijkse verplichte herkeuring
Machinisten op mobiele kranen moeten 
over het algemeen in het bezit zijn van een 
geldig rijbewijs C. De medische keuring 
voor het rijbewijs is voldoende geschikt 
om te bepalen of een machinist geschikt 
is om een mobiele kraan te bedienen. De 
VVT wil dit opnemen in de Arbocatalogus 
Verticaal Transport om machinisten die niet 
in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C 
de verplichting op te kunnen leggen dat 
er elke vijf jaar een medische keuring met 
plaatsvinden. Voorheen was dit opgenomen 
in de arbeidsvoorwaarden cao, echter dit 
artikel is komen te vervallen op het moment 
dat de medische keuring voor het rijbewijs 
elke vijf jaar verplicht werd in plaats van tien 
jaar. STL is gevraagd om dit op te nemen 
bij de herziening van de Arbocatalogus.

Beoordelen hijsplannen door derden
Geconstateerd wordt dat er vaker “deskun-
digen” worden geraadpleegd voor het 
beoordelen van hijsplannen. Dit heeft 
al geleid tot interpretatieverschillen met 
het werken met een werkbak. De VVT is 
van mening dat naast geldende wet- en 
regelgeving de Sdu uitgave AI-17 “Hijs- en 
hefmiddelen” het uitgangspunt is. Wanneer 
deze “deskundigen” hiervan afwijken is deze 
motivatie het beste. Voorkomen moet worden 
dat er onnodig “nieuwe regelgeving” ontstaat.

Afwijken van de Arbocatalogus
Afwijken van de Arbocatalogus mag wanneer 
een bedrijf kan onderbouwen middels een 
RI&E dat minimaal hetzelfde wettelijk 

veiligheids- en gezondheidsniveau wordt 
behaald met de eigen gekozen maatregelen.

Veiligheidsonderwerpen in de 
regiovergaderingen (wet versus 
werk)
De commissie deelt de conclusie die 
is getrokken naar aanleiding van de 
regiovergaderingen: 

De regels zijn duidelijk, echter in de verga-
deringen wordt ook duidelijk dat er meer 
ruimte moet komen voor ontwikkelingen. 
De praktijk die wordt gevraagd ontstaat 
niet omdat men minder veilig wil werken; 
het zijn ontwikkelingen die als verbete-
ring worden gezien ten opzichte van de 
bestaande praktijk. De VVT moet proberen 
om de ruimte voor deze ontwikkelingen te 
proberen te vinden in bestaande of nieuwe 
regelgeving. 

De VVT kan naar mogelijkheden blijven 
zoeken voor aanpassing van regelgeving, 
maar dat moet dan wel goed onderbouwd 
kunnen worden. De werkzaamheden 
moeten niet onveiliger worden.

Verder vindt de commissie dat het fout gaat 
bij de handhaving door iSZW. Hierdoor, 
of door gebrek hierdoor, ontstaat te snel 
het idee dat zaken mogen terwijl dit het 
geval is. De VVT probeert dit in goede 
banen te leiden door regelmatig met iSZW 
te overleggen. Het ontbreekt echter aan 
een loket om verzoeken tot aanpassing in 
regelgeving in te dienen en de deskundi-
gen bij de inspectie geven aan dat dit een 
onbegaanbare zaak is. Ziehier het dilemma 
dat moet worden opgelost.

Nota valbereik
Er bestaat vaak onduidelijkheid over het 
al dan niet afzetten van het werkterrein bij 
opdrachtgevers. Mag bijvoorbeeld een giek 

zijn de werkzaamheden dermate kritisch 

VVT werkt met de Arbocommissie aan een 
document om hier invulling aan te kunnen 
geven.

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V.
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De VVT heeft een Opleidingscommissie die het 
bestuur adviseert. In de Opleidingscommissie 
zitten vertegenwoordigers van verschillende 
kraanverhuurbedrijven (leden), opleiders 
uit de sector (geassocieerde bedrijven) en 

vertegenwoordigen de achterban van de 
branchevereniging. De Opleidingscommissie 
heeft als doel het onderhouden van de 
opleidingskolom verticaal transport en het 
adviseren van het bestuur aangaande het 
te voeren beleid aangaande opleiden en 

gen worden ook problemen waar leden in de 
praktijk tegen aanlopen besproken.

In de Opleidingscommissie 
behandelde onderwerpen:

cursussen code 95 en 12-uur 
criterium.

TCVT.

• SSVV waarborgcommissie gelijkwaar-
digheid TCVT opleiding Hijsbegeleider 
(W4-08) en Begeleiding van Lasten 
(BVL).

(BKS).
• ESTA ECOL project.
• Ontwikkeling cursus “Hijsplan”.
• Revisie cursus Meewerkend Voorman.

Meewerkend Voorman.

Voorman.

W4-08.
• Vastlegging instructie 

kraanoverdracht.
• Cursus “Verantwoordelijke persoon 

(PiC)”.
• Ontwikkelingen digitale pas (veilig-

heidspaspoort) en poortinstructies.
• Werken met hijskranen jeugdigen 

onder de 18 jaar.

• Samenvoegen schema`s TK en MK.

Bijlage 9 - Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016 van de Opleidingscommissie

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
J. Boeter Kraanverhuur en 
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• TCVT initiatief meer CI`s. 
• Harmonisatie module A-D TCVT 

bijscholing.
• Hijskraan op schip: TCVT van 

hijsbegeleider.
• Naamswijziging 

Schema (WSCS).
• Protocol erkenning bijscholing 

Keurmeesters.

• Beleidsplan 2017-2020.

De Opleidingscommissie heeft  
in het verslagjaar zevenmaal 
vergaderd.

In afwijking op het reglement van de 
Opleidingscommissie is in het verslagjaar 

overschreden in verband met het aantal te 
behandelen onderwerpen.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

TCVT persoonscertificatie en 
examinering
De huidige certificatievoorwaarden van 
TCVT verlopen onder de systematiek van 

beoordelen. Door het besluit van SZW 
in 2015 om de norm ISO 17024 te gaan 
hanteren komen de TCVT certificatievoor-
waarden onder het regime van accreditatie 

-
ring. De werkgroep ISO 17024 wordt eind 
2015 vanuit de TCVT opgesteld om andere 
vormen van certificeren te onderzoeken. 
Het onderzoek gaat in 2016 van start. 
Een nieuw certificatiesysteem moet in het 
belang van de sector vertrouwen geven 
in de persoonscertificatie. Daarbij is het 
ook van belang dat er een onafhankelijke 
(onpartijdige) en deskundige instantie 
als toezichthouder is. Gepleit wordt voor  
de vorm Certif iceren door Registratie. 
Deze vorm wordt onderschreven door de 
TCVT en SZW kan hier ook mee instem-
men. Verdere uitwerking en invulling van 
deze vorm van certificering, met als een 
belangrijke voorwaarde behoud van het 
wettelijke kader, heeft zijn voortgang in 
2017. 

Project Branchekwalificatie-
structuur (BKS)
Met het besluit van SZW in 2015 om 
over te gaan naar accreditatie, waarbij 
ruimte is geboden voor alternatieven 
op het gebied van toetsen is het project 

-
start. Het doel is het ontwikkelen van een 

structuur met EVC erin geïmplementeerd. 
Uiteindelijk is het streven naar een gelijk-
waardig diploma op MBO niveau.

Onderzocht wordt of de beoogde BKS een 
goed alternatief is. Door de BKS wordt 
het mogelijk om de ervaringen vanuit de 

vakbekwaamheid van de werknemers. In 
2016 wordt binnen het project onderzoek 
gedaan naar de juiste methodiek voor 
het opbouwen van een portfolio en het 
ontwikkelen en opzetten van een passend 
register. De uitdaging ligt in het vinden van 
de juiste methodiek om het beroep machi-
nist in meetbare eenheden op te delen en 
opgedane ervaringen te valideren.

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Arentis Industrial Equipment
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Rutten Hoogteservice B.V.

Een bijeenkomst wordt georganiseerd voor 
de geassocieerde bedrijven SOMA en VTC 
(opleiders) om hen mee te nemen in het 
project BKS. Aangegeven wordt het doel 
van de BKS, de stand van zaken binnen het 
project en de toekomstige rol voor oplei-
ders. De VVT ontvangt positieve feedback 
vanuit de bedrijven. Men vindt het een goed 
initiatief en toekomstige medewerking kan 
verwacht worden.

Aflopende certificering  
nascholingscursussen code 95  
en 12-uur criterium
Begin 2016 wordt de VVT geconfron-
teerd met een ongewenste ontwikkeling 
vanuit het CBR CCV. Met het in lijn willen 
brengen van de gestelde eisen binnen de 
richtlijn vakbekwaamheid chauffeurs zijn 

samengevoegd. De TCVT bijscholing 
autolaadkraan valt in de optiek van het 
CBR CVV wel binnen het regime van de 
richtlijn, het heeft betrekking op laden 

hebben betrekking op bouwplaatsen en 
-

TCVT bijscholing en een praktijkdag wordt 
geïntroduceerd. Daarnaast worden ook de 
eisen gesteld aan docenten verzwaard. De 
VVT protesteert tegen deze ontwikkeling 
en went zich tot het Ministerie van I&M. Een 
uitstel tot aan 1 maart 2018 wordt bereikt. 
In de tussenliggende periode onderzoekt 
de VVT de verschillende mogelijkheden 
voor behoud van code 95 voor de TCVT 
bijscholingscursussen.

De interpretatie van ILT is dat machinisten 
die 12 uur of meer per week met de kranen 
rijden in het bezit moeten zijn van code 
95. De VVT is het hier niet mee eens op 
basis van de tekst van de Europese richt-
lijn vakbekwaamheid en zij is van mening 
dat voor kraanmachinisten onterecht 
het 12 uurs-criterium wordt gehanteerd. 
Daarnaast is het vervoer van kraandelen, 
zowel op een ballastaanhanger als op een 
ballasttruck, volgens de VVT ook uitgezon-
derd voor code 95. Ook hier zou volgens 

de VVT het 12 uurs-criterium niet moeten 
gelden, wat overigens volgens de VVT een 
Nederlands verzinsel is; een zogenaamde 
nationale kop. Ook hiervoor heeft de VVT 
zich gewend tot het Ministerie van I&M 
om dit recht te zetten. Eind 2016 bestaat 
hieromtrent nog geen duidelijkheid en heeft 
dit vraagstuk een doorloop naar 2017.

Revisie cursus Meewerkend 
Voorman
In 2016 wordt de start gemaakt met de revi-
sie van de cursus Meewerkend Voorman. 
Naar aanleiding van de bijwoning van de 
cursusdagen en de evaluaties is het maken 
van een verbeterslag noodzakelijk. Een 
betere aansluiting naar de opleiding UVHTP 
wordt gemaakt, het VVT-gedachtegoed 
en de VVT-informatiedragers worden in 
de cursus verankerd en docenten krijgen 
coaching en begeleiding voorafgaand aan 
de cursus en tijdens de lesdagen. De cursus 
heeft een doorloop naar 2017 waarna de 
evaluatie van de revisie zal plaatsvinden.

Cursus verantwoordelijke  
persoon / Person in Charge (PiC)
Op bouwplaatsen is nog veel te weinig 
ingeburgerd dat hi jswerkzaamheden 
moeten worden gepland en in teamver-
band moeten worden uitgevoerd. Zo is 
er ook te weinig aandacht voor de rol als 
toezichthouder, ook wel verantwoordelijke 
persoon genoemd. In Engeland, waar deze 
rol een verplichting is, wordt deze persoon 
aangeduid als Person in Charge (PiC).

Bedrijven die hijswerkzaamheden aanne-
men in de industrie moeten hier al invulling 
aan geven. Gegeven de ontwikkelingen in 
de bouwsector en gegeven het feit dat de 
VVT dit wil gaan promoten, adviseert de 
Opleidingscommissie tot het ontwikkelen 
van een cursus Person in Charge bij de 
SEVT. Als basis hiervoor kan de opleiding 
Wetgeving voor leidinggevenden van de 
SEVT dienen. Deze opleiding is inmiddels 
ontwikkeld en wordt aangeboden door de 
SEVT. Bouwbedrijven of bedrijven die veel 
met hijskranen werken kunnen nu ook 
gebruik maken van deze opleiding.
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
V.O.F. Tuk Kraanverhuur

De VVT heeft een Sociale commissie die het 
bestuur adviseert. In de Sociale commissie 
zitten vertegenwoordigers van verschillende 
kraanverhuurbedrijven (leden) uit de sector 
die belang hebben bij het afsluiten van een 
arbeidsvoorwaarden cao en goed perso-
neelsbeleid dat past bij de behoeften van de 
sector. Zij vertegenwoordigen de achterban 
van de branchevereniging. Er wordt tevens 
nauw samengewerkt met TLN waarmee 
de VVT samen de bedrijfstakregelingen 
afspreekt en onderhandelt met de vakbon-
den in de sector, FNV Bondgenoten, CNV 
Vakmensen en De Unie. Het doel is het 
bespreken van eisen en wensen rondom 
aanpassingen in de bedrijfstakregelingen 
zoals arbeidsvoorwaarden cao, SOOB cao, 
bedrijfstakpensioenfonds, maar ook van 
het Sectorinstituut Transport en Logistiek 
(STL) (voorheen FUWA, VTL en Gezond 
Transport).

In de Sociale commissie behan-
delde onderwerpen:
• Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties.
• Wet bescherming persoonsgegevens.
• Pensioenfonds Vervoer samenvoegen 

pensioenregeling.
• Zij-instroom machinisten – STL.
• Project toekomstbestendige arbeids-

voorwaarden cao voor de sector.
• Onderhandelingen arbeidsvoorwaar-

den cao en SOOB cao.
• Organisatie VVT.
• Beleidsplan 2017-2020.

De Sociale commissie heeft in het 
verslagjaar zesmaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Project toekomstbestendige arbeids-
voorwaarden cao voor de sector
In aanloop naar de onderhandelingen 
eind 2016 krijgt de “Cao van de toekomst” 
steeds meer gestalte. Aan het begin van 

het jaar wordt de voortgang behandeld. 

strategie worden verder uitgekristalliseerd 
van waaruit de denkrichtingen hoe de cao 
gemoderniseerd moet gaan worden verder 
tot stand komen. Niet alle denkrichtingen 
passen de verticaal transport sector. Het 
verhogen van het basisloon voor alleen 
het rijdend personeel (lees chauffeurs) is 
bezwaarlijk voor de sector daar zij absoluut 
geen beloningsverschil wil hebben voor haar 
operationeel personeel. Het werk binnen de 
verticaal transport sector kenmerkt zich juist 
in werken in teamverband waarbij ballast 
chauffeur en machinist samen het werk 
uitvoeren. Verder is het aanpassen van de 

wenselijke ontwikkeling. Belangrijk voor de 

werk & mens en beloning en daarmee ook 
het aantrekkelijk houden van de sector. Zij 
ziet als meest logische oplossing dat een 
keuzemogelijkheid geboden wordt aan de 
bedrijven; toepassingen chauffeurstoeslag 
en wijziging overurentoeslag of huidige 
systeem handhaven. 

Onderhandelingen arbeidsvoor-
waarden cao en SOOB cao
Eind derde kwartaal wordt de start gemaakt 
met de onderhandelingen arbeidsvoor-
waarden cao. De sociale partners dienen 
de onderhandelingsvoorstellen in. Er 
vinden in totaal zes onderhandelingsron-
des plaats waarbij het eindbod door de 
onderhandelingsdelegatie van TLN/VVT 
begin 2017 wordt gedaan. Een cao akkoord 
wordt dus niet bereikt in 2016.

De SOOB cao loopt per 1 juli 2017 af, maar 
de voorbereidingen op de onderhandelin-
gen hiervoor worden gemaakt eind derde 
kwartaal 2016. De sociale partners willen 
gewoonlijk tijdig van tevoren hierover een 
besluit nemen in verband met het traject van 
algemeen verbindend verklaren van de cao.

Bijlage 10 - Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016 van de Sociale commissie
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Winder Limmen B.V.

Wet deregulering beoordeling  
arbeidsrelaties
Staatssecretaris van Financiën, de heer 
E. Wiebes, heeft aangegeven dat werken 
conform modelovereenkomsten opgesteld 
door de Belastingdienst de opdrachtgever 
de zekerheid biedt volgens de Wet DBA te 
werken.  De VVT heeft gekeken naar de 
modelovereenkomsten en in overleg met 
de Sociale commissie van de VVT is beslo-
ten om te werken op basis van de door de 
Belastingdienst opgestelde modelovereen-
komst nr. 9015550000-06-2, aangepast voor 
onze sector. Echter, als de Belastingdienst 
achteraf toch vind dat er sprake is van een 
gezagsverhouding dan wordt het bedrijf 
alsnog aangeslagen. Er is dus geen sprake 
van 100% zekerheid voor bedrijven. Willen 
bedrijven deze zekerheid hebben, dan is de 
enige mogelijkheid om geen zzp`ers in te 
huren, maar over te gaan op aangaan van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
of op uitzendkrachten.

De VVT wil uitsluiten dat verplichtingen in het 
kader van de Arbowet betreffende het uitvoe-
ren van hijswerkzaamheden, het opvolgen van 
aanwijzingen en het zich moeten houden aan 
het hijsplan, worden uitgelegd als gezags-
verhouding. De VVT heeft op aangeven 
van haar huisadvocate mr. R.J.E. Reidinga 
haar gevraagd deze kwestie te melden bij de 
Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA. 
De Commissie doet richting de VVT verder 
geen inhoudelijke uitspraak over de melding.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens, toezicht-
houder op de naleving van de wettelijke 
regels voor bescherming van persoonsge-
gevens, heeft geconstateerd dat de door de 
Belastingdienst gestelde eis een kopie van 
het identiteitsbewijs van de werknemer(s) op 
te nemen in de administratie inzake toepas-
sing anoniementarief in het kader van de 
ketenaansprakelijkheid, in strijd is met de Wet 
bescherming persoonsgegevens. In overleg 
met de Autoriteit Persoonsgegevens heeft 
de Belastingdienst haar beleid gewijzigd. 
Deze wijziging betreft: hier mag geen kopie 
of scan meer van worden gevraagd en worden 

opgenomen in de administratie. Daarnaast 
heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk 
gesteld dat inlenende partijen wel gegevens, 
zoals het Burger Service Nummer (BSN), 
mogen overnemen van het identiteitsbewijs 
om bij de Belastingdienst de identiteit van de 
ingeleende werknemer te kunnen aantonen. 
Verder gesteld bij de wet mag de uitlenende 
partij geen gegevens van de werknemers 
verstrekken. In de praktijk blijven opdracht-
gevers/ aannemers bij de uitlenende partij 
de gegevens opvragen, wat de bedrijven in 
moeilijke en onwerkbare situaties brengt. 
Enerzijds wil men de wet volgen, anderzijds 
wil men ook dat de facturen betaald worden. 
Hetgeen gewoonweg niet wordt gedaan 
door de opdrachtgevers/aannemers als de 
bedrijven de opgevraagde gegevens niet 
verstrekken. De VVT zoekt de samenwerking 
op met Bouwend Nederland om goede voor-
lichting op te stellen wat bij opdrachtgevers/
aannemers de correcte toepassing van de wet 
moet bewerkstelligen. In de loop van het jaar 
wordt de ontwikkelingen gezien dat steeds 
meer bedrijven de procedures aanpassen, al 
blijven er daarnaast nog uitlenende partijen 
geconfronteerd worden met oneigenlijke 
aanvraag tot verstrekking van gegevens.

Pensioenfonds Vervoer samen-
voegen pensioenregeling
Het Pensioenfonds Vervoer dient het voorstel 
in om de uitvoering van de pensioenregeling 
te vereenvoudigen. Voor de vijf pensioenre-
gelingen die worden uitgevoerd, wil zij deze 
terugbrengen naar één regeling met als doel 
de pensioenregeling voor de deelnemer begrij-
pelijker en eenvoudiger te maken. Omzetting 
geschied actuarieel neutraal. 

De sociale partners krijgen het verzoek om 
te reageren op het voorstel. Het betreft het 
vereenvoudigen van de verschillende rege-
lingen en met name de omzetting van het 
prepensioen in een levenslang ouderdoms-
pensioen op 67 jaar. De Sociale commissie 
vindt het voorstel niet transparant en stelt 
kritische vragen aan het Bestuursbureau van 
het Pensioenfonds Vervoer. De uitkomst biedt 
helderheid en de Sociale commissie adviseert 
positief op het voorstel. 
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Bij de VVT zijn railkraanverhuurbedrijven 
aangesloten. Dit heeft geleid tot de vorming 
van een aparte commissie voor deze groep 
bedrijven. Deze commissie adviseert het 
bestuur voor besluitvorming en aandacht 

deze bedrijven spelen. Alle bedrijven die als 
railbedrijf lid zijn geworden zijn vertegen-
woordigd in de commissie. De voorzitter 
van de Railcommissie en de twee voorzit-
ters van de actieve werkgroepen vormen 
samen met de secretaris van de VVT een 
kerngroep die lopende zaken frequenter 
met elkaar afstemmen en deelnemen aan 
overleg met derden en representatie, dit 
alles ter voorbereiding van de tweejaar-
lijkse vergaderingen ten behoeve van 
raadpleging en besluitvorming. 

In 2016 zijn er zestien railkraanverhuurbe-
drijven actief lid met totaal 80 machines.

De Railcommissie heeft drie actieve kern-
groepleden waaraan alle zaken worden 
teruggekoppeld. Deze kerngroepleden zijn 

de heren P. Berende, N. Koning (vz.) en 
S. Boerema.

In de Railcommissie behandelde 
onderwerpen:
• Vorderingen ombouw KROL met LMB.
• Ervaringen KROL na ombouw.
• Status ombouw aanhangers.
• Vorderingen opleiding KROL machi-

nisten (TCVT W05-02).
• Revisie normen EN 15746.
• TCVT werkkamer 5.
• TCVT register keuringen KROL.
• Hoogwerkers op het spoor.
• Revisie TCVT WSCS schema keuring 

kranen (TCVT W03-01).

De Railcommissie heeft in het 
verslagjaar tweemaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele  onderwerpen:

Algemeen
De invoering van de LMB op de KROL per 
1 april 2016 heeft de nodige discussies 
opgeleverd. De hierop aangepaste invulling 
van de werkzaamheden door de werkvoor-
bereiders blijft achter. Handhaving door 
ProRail is niet of nauwelijks aanwezig. 
De opbouw van de beveiliging blijkt sterk 
afhankelijk te zijn per leverancier. Zo kan 
de ene leverancier veel meer capaciteit van 
de machine benutten dan de andere. Alles 
bij elkaar levert dit veel onduidelijkheid in 
de markt en een ongelijk speelveld voor 
bedrijven die KROL’s verhuren.

Aanhangers
Er bestond een risico dat alle “oude” 
aanhangers (in gebruik genomen voor 
1-1-2013) omgebouwd moesten worden 
volgens de norm NEN-EN 15954. Samen 
met de aannemers is een document opge-
steld met eisen voor bestaande aanhangers. 
Dit document is besproken in werkkamer 5 
en opgenomen in de TCVT. Door toepas-
sing van dit document is het mogelijk om 

Bijlage 11 - Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016 van de Railcommissie 

AFBEELDING RECHTS
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bestaande aanhangers met aanpassingen 
verder te gebruiken en zelf te inspecteren.

Revisie Normen
De belangrijkste norm betreffende KROL’s 
(EN 15746 deel 1 t/m 4) worden momenteel 
gereviseerd. Via onze vertegenwoordiger is 
commentaar geleverd op de voorliggende 
concepten. De nadruk van het commentaar 
ligt op de Nederlandse uitzonderingen. De 
verwachting is dat de norm binnen een jaar 
wordt gepubliceerd. Deze nieuwe normen 
zijn dan alleen van toepassing voor nieuwe 
machines (en hebben geen invloed op de 

vinden niet plaats.

Hoogwerkers
Door ongevallen met hoogwerkers op het 
spoor is in de werkkamer 5 een discussie 
ontstaan over de eisen waar hoogwerkers 
moeten voldoen. In het verslagjaar is een 
start gemaakt met een werkgroep door 
HHC en enkele aannemers.

Revisie WSCS schema keuring 
hijskranen
Het WSCS schema keuring hijskranen 
wordt gereviseerd. Dit schema is ook van 
toepassing voor het hijsen met een KROL. 
In het najaar is een test versie in werk-
kamer 3 samengesteld en bekrachtigd.

Deze testversie loopt tot half 2017.

Werkgroep LMB
Het gebruik van de beveiliging van een 
KROL leidt tot veel discussies. Met name 
de grenzen tussen graven en hijsen zijn 
door de vele toepassingen van de KROL 
onduidelijk. Wordt het slopen van een 

De mening van de Inspectie SZW is 
gevraagd. De Inspectie SZW verwijst 
direct naar het bedoelde gebruik door 
de fabrikant van de machine. Door het 
ontbreken van de gebruiksaanwijzing 
wordt dit onderwerp nog onduidelijker. 
Daarnaast blijken niet alle bedrijven die 
beveiligingen opbouwen gelijkwaardig te 
zijn. Sommige machines worden meer 
beperkt dan andere machines.

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:

Berende Spoor- en Grondwerken B.V.

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Kraanbedrijf Nederhoff B.V. 
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