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Er zijn goede gesprekken en discussies 
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 
wat de VVT doet. 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, zo werkt het 
collectief. 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. 
Als resultaat van de gesprekken en discus-
sies heeft de VVT de lijnen bepaald die in 
de nabije toekomst worden gevolgd en zijn 
er in 2014 projecten gestart die invulling 
gaan geven aan de uitgezette koers. In 

2015 is hier verder aan gewerkt, 2016 wordt 
het jaar van implementaties.

Wat zijn die lijnen dan? De kraanver-
huursector staat nog steeds achter de 
doelstellingen van de VVT:
• Veilig en vakbekwaam werken.
• Het vereenvoudigen en harmoniseren 

van wet- en regelgeving.
• Het stimuleren van marktwerking in de 

sector.
• Het deelnemen aan het arbeidsvoor-

waardenoverleg in de sector.
• Het informeren van haar leden 

over haar activiteiten en relevante 
ontwikkelingen.

De rode draad is dat de kraanverhuursector 

gezegd dat er een hoge mate van onafhan-
kelijk toezicht moet worden georganiseerd. 
Dit leidt tot het opvolgen van procedures en 
het volgen van administratieve routines die 
tijd en geld kosten, maar die van belang zijn 
voor het bereiken van doelstellingen in het 
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kader van veilig werken en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De uitdaging die 
er ligt is om dit te optimaliseren en aan te 
laten sluiten op de dagelijkse werkzaam-
heden die kraanverhuurbedrijven en hun 
personeel (vaak gericht op machinisten) 
moeten uitvoeren. Hierdoor zijn ontwikke-
lingen t.b.v. veilig en vakbekwaam werken, 
het vereenvoudigen van wet- en regel- 
geving en het stimuleren van marktwerking 
een speerpunt voor de komende jaren. 
2014 en 2015 zijn belangrijke jaren geweest 
om invulling te gaan aan de visie die in 2013 
is ontwikkeld.

De aandachtsgebieden die zijn bepaald 
voor het bereiken van die optimalisa-
tieslag zijn implementatie van Arbo- en 
Warenwetgeving in de sector, vertaald naar 
kijken naar het op vrijwillige basis van 

-
tuur voor het leggen van de relatie tussen 
werkvoorbereiding & deskundigheid en 
opleiden & examineren.

Ten aanzien van marktwerking maakt de 
VVT zich zorgen over acceptatie vooraf 
ten aanzien van veilig werken. De VVT 
vraagt aandacht hiervoor al tijdens de 
opdrachtvorming zodat duidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor het veilig werken 
met de kraan op bouwplaatsen. Met name 
het Arbowettelijke aspect krijgt in de markt 
o.i. veel te weinig aandacht, het verschil 
tussen werken onder regie of aangeno-
men werk; simpel samengevat in “Wie is 
nu verantwoordelijk voor het nemen van 
de juiste veiligheidsmaatregelen en wie 
doet het?”.

De drie projecten die de rode draad vormen 
van de visie van de VVT en die in de peri-
ode 2014 t/m 2016 bepalend zijn voor waar 
de VVT voor staat en bezighoudt zijn:
• Het project OHSAS, gericht op 

implementatie van OHSAS 18001 in de 
sector met als deelprojecten:

 •  Het opstellen van een branche RI&E.
 •  Het opstellen van een basis OHSAS 

handboek voor bedrijven.

 •  Het herzien van het VVT 
veiligheidshandboek.

• Het project regie of aangenomen werk, 
gericht op wie is verantwoordelijk en 
hoe spreek je dit met de opdrachtgever 
af?

• Het opzetten van een branchekwali-

dat leren tijdens het werken praktisch 
registreerbaar en valideerbaar wordt 
voor de opbouw en het onderhouden 
van vakmanschap.

Dit is de koers die is uitgezet om bedrijven 
te kunnen bijstaan bij verdere professio-
nalisering, in een wereld die steeds vaker 
bedrijven om bewijsvoering in de vorm van 

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur
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Terreur treft cartoonisten
In een paar minuten tijd was het gebeurd. 
In de ochtend van 7 januari drongen twee 
terroristen met Kalasjnikovs het kantoor 
binnen waar de redactie van het satiri-
sche tijdschrift Charlie Hebdo vergaderde. 
In koelen bloede werden de aanwezigen, 
die slechts het potlood als wapen hadden, 
vermoord. De barbaarse aanslag in Parijs 
leidde tot massale ontsteltenis. Meteen 
na de aanslag op Charlie Hebdo kwamen 
overal in de westerse wereld mensen de 
straat op om de vrijheid van meningsuiting 
te verdedigen. Overal weerklonk het motto 
“Je suis Charlie”. 

Bankroet V&D afgewend
Er was dagenlang koortsachtig overleg 

een reddingsplan voor V&D waar banken, 
investeerders en de meeste verhuurders 
mee instemden. De warenhuisketen was 
voorlopig van de ondergang gered, en dus 
kon twee weken later volgens plan een 

Geen woorden, maar schade
Bij de Spaanse Trappen ging het mis. Daar 
in het centrum van Rome hielden een paar 

-
ari ernstig huis. Het leidde tot een harde 
confrontatie met de politie - en tot nieuwe 
reputatieschade voor de Rotterdamse club.

IS vernietigt verleden
Dat de Islamitische Staat uitblonk in 
perverse wreedheid was inmiddels genoeg-
zaam bekend. Op 26 februari werd echter 
duidelijk dat de terreurbeweging behalve 
het op gruwelijke wijze executeren van 
gevangenen nog een daad van barbarij tot 
zijn specialiteiten mocht rekenen: het ver-
nietigen van werelderfgoed.

Wolf trekt door Noord-Nederland
Schaapherders reageerden bevreesd, 
natuurliefhebbers waren verheugd. Toen 
op 7 maart in Nederland weer een wolf werd 
gesignaleerd, veroorzaakte dat tegenstrij-
dige gevoelens.AFBEELDING LINKS

Deze foto is afkomstig van:
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De zevende van Kramer
Iedereen verwachtte het, maar hijzelf 
besefte dat het geen gelopen race was. 
Toch wist schaatser Sven Kramer op 8 
maart in Calgary voor de zevende keer de 
wereldtitel allround in de wacht te slepen. 
Met dank aan de lange afstanden. 

Minister Opstelten treedt af
Waar was het miljoenenbonnetje? Dat was 

maart leidde tot het aftreden van minister 
van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten én 
diens staatssecretaris Fred Teeven. Een 
oude deal met drugscrimineel Cees H. 
lag aan de basis van het vertrek van de 
VVD-bewindslieden.

Massagraf Méditerranée
Een gammele vissersboot, volgepakt met 
mensen die vrijwel allemaal anoniem zou-

april niet ver van de Libische kust voltrok, 
was beladen met symboliek. Slechts 28 van 

worden gered.

Koningsdag “nieuwe stijl”
Het moest anders, maar hoe precies werd 
op 27 april voor het eerst duidelijk. Toen 
werd Koningsdag “nieuwe stijl” gevierd. 
In Dordrecht bleek dat er sprake was van 

koningin Juliana en de plaatselijke bezoe-
ken door koningin Beatrix.

Laatste kisten overgevlogen
Voor de tiende en laatste keer kwamen 
kisten met stoffelijke resten uit Oekraïne 
aan op vliegveld Eindhoven. Opnieuw 
reed vervolgens een stoet lijkwagens rich-
ting Hilversum. Met de ceremoniële tocht 
op 2 mei kwam een einde aan de werk-
zaamheden van het bergingsteam. Maar 

slachtoffers en vooral ook naar de oorzaak 
van de ramp met MH17 was nog lang niet 
afgerond. 
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Dringen voor Rembrandt
Het was druk bij de Late Rembrandt. Volgens 
veel bezoekers van het Rijksmuseum in 
Amsterdam was het zelfs veel té druk. De 
belangstelling was inderdaad overwel-
digend. Toen de tentoonstelling na ruim 
drie maanden op 17 mei sloot, stond de tel-

Bouterse triomfeert
Bejubeld en verguisd. Het was een term die 
op weinig mensen zo zeer van toepassing 
was als op de Surinaamse president Desi 
Bouterse. De bejubelaars bleken daar-
bij op 25 mei in de meerderheid. Bij de op 
die dag gehouden parlementsverkiezingen 
behaalde Bouterse’s partij NDP de abso-
lute meerderheid.

Blatter treedt terug
Hij zag, overwon en vertrok. Amper vier 
dagen nadat Sepp Blatter voor de vierde 
keer was herkozen als voorzitter van de 
FIFA, maakte hij op 2 juni bekend zijn man-
daat ter beschikking te stellen. Hij liet dat 
verrassende nieuws vergezeld gaan van een 
(uit zijn mond redelijk bizar) pleidooi om de 
wereldvoetbalorganisatie te reorganiseren.

ABN Amro mag naar de beurs
De Tweede Kamer had het laatste woord. 
Op 23 juni stemde een ruime meerder-
heid in met de beursgang van de in 2008 
genationaliseerde bank ABN Amro. Aan 
die instemming was wel het een en ander 
voorafgegaan. 

Drie aanslagen op één dag
Hoe makkelijk het was voor kwaadwillende 
eenlingen om dood en verderf te zaaien, 
werd nog eens pijnlijk duidelijk op 26 juni. 
Drie aanslagen in drie landen (Tunesië, 
Koeweit en Frankrijk), opgeëist door of toe-
geschreven aan Islamitische Staat, kostten 
die dag aan meer dan 65 mensen het leven.

Rellen na dood arrestant
Wat er precies gebeurd was, bleef onduidelijk. 
Wat de gevolgen waren niet. Op 28 juni stierf 
Mitch Henriquez in een Haags ziekenhuis aan 
de verwondingen die hij een dag eerder bij 

zijn arrestatie had opgelopen. De dood van 
de 42-jarige Arubaan zorgde voor een week 
onrust in Den Haag en het losbarsten van de 
discussie over de nekklem.

Tour in Utrecht van start
Gedroomd werd van een Nederlandse over-
winning, gevreesd werd voor een nationaal 
hitterecord. Beide verwachtingen kwamen 

-
der heet dan voorspeld en slaagde Tom 
Dumoulin er niet in de proloog van de Tour 
de France te winnen.

Tsipras buigt voor EU
Later verbleekte het allemaal een beetje 
naast de problemen van de vluchtelingen-
crisis, maar in de eerste helft van het jaar 
leek vanuit Europees perspectief niets 
belangrijker in de wereld dan de kwestie 
van de Griekse schuldenlast. Op 13 juli 
eindigde een maandenlange confronta-
tie tussen de regering van premier Alexis 

Grieken. Door het akkoord moest Europa 
opnieuw diep in de buidel tasten.

Ravage door omvallende hijskranen
Het mocht een wonder heten dat er geen 
gewonden zijn gevallen. Op 3 augustus ver-
oorzaakten twee omvallende hijskranen een 
ravage in Alphen aan den Rijn. Het ging mis 
toen twee kranen op pontons het nieuwe 
brugdek van de Julianabrug moesten hijsen. 
Huizen en winkels werden ernstig beschadigd. 

Nijntje zestig jaar
Een Nijntje art parade ter ere van de 60e 

diverse andere steden zoals Amsterdam 
verschenen zestig sculpturen van Nijntje, 
telkens in andere kleuren en met andere 
“aankledingen”. Het was een van de manie-
ren waarop Nijntje én tekenaar Dick Bruna 
werden geëerd. 

Wereldtitel voor Schippers

al verrassend te noemen, maar dat Dafne 
Schippers ook een wereldtitel wist te ver-
overen was een regelrechte sensatie. Op 
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28 augustus won de 23-jarige Nederlandse 
de 200 meter na een superspannende 
race. Vier dagen eerder was ze op de 100 
meter al knap als tweede geëindigd.

Volkswagen in opspraak
Het was aan Volkswagen te danken dat 
“sjoemelsoftware” werd uitgeroepen tot 
woord van het jaar. Op 18 september werd 
de grootste autofabrikant ter wereld aan de 
schandpaal genageld door de Amerikaanse 
milieuwaakhond EPA. Die had ontdekt dat 
Volkswagen had gefraudeerd met de soft-
ware in dieselwagens.

Onstuimig debat over migranten
De politie moest eraan te pas komen. Op 
24 september werd de zaal ontruimd waar 
de gemeenteraad van Purmerend een 
inspraakavond wilde houden over de opvang 
van migranten. Tot een debat kwam het niet. 
Op meer plaatsen liepen de gemoederen 
over de opvang van asielzoekers hoog op.

Herman Renz uitgezworven
Een belastingschuld van 130.000 euro. Dat 
bedrag moest Circus Herman Renz uiterlijk 
eind september zien af te lossen. Het lukte 
niet en dat betekende de ondergang van 
het oudste en grootste Nederlandse circus.

Oranje blameert zichzelf
Het kwaad was allang geschied, maar de 
gifbeker moest tot de laatste druppel wor-
den leeggedronken. Op 13 oktober leed het 
Nederlandse voetbalelftal in Amsterdam een 
smadelijke nederlaag tegen Tsjechië (2-3). 
Maar de wedstrijd was van nul en generlei 
waarde omdat Turkije met 1-0 van IJsland 
won en daarmee de laatste vluchtroute voor 

had afgesloten. Nederland was uitgescha-
keld voor het EK van 2016 in Frankrijk.

Bukraket trof MH17
De gereconstrueerde cockpit toonde pijn-
lijk duidelijk wat er was gebeurd. Niet voor 
niets koos Tjibbe Joustra, de voorzitter van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), 
op 13 oktober de hangar in Gilze-Rijen uit 

als locatie voor de presentatie van het rap-
port over de ramp met de MH17. 

EU kraakt onder vluchtelingencrisis
De bladeren vielen, maar de migratiestroom 
hield aan. Dat betekende voor talloze vluch-
telingen en migranten grotere ontberingen 
door het verslechterende weer. En voor de 

het aanhoudende gebrek aan solidariteit 
tussen de lidstaten. Dat kwam nog eens 
pijnlijk aan het licht door het “goede” nieuws 
op 21 oktober. Die dag kon een groep van 
68 mensen uit Italië vertrekken in het kader 

te spreiden over de lidstaten. En dat in een 
maand waarin ruim 218.000 nieuwe vluch-
telingen en migranten via de Middellandse 
Zee Europa binnenkwamen…

Terreur in Parijs
Onverwacht kwam het niet, een enorme 
schok was het wel. Op 13 november werd 
Parijs opgeschrikt door een reeks gruwelijke 
(zelfmoord)aanslagen. Nietsvermoedende 
bezoekers van een popconcert, restau-
rants, cafés en een voetbalwedstrijd waren 
het doelwit. Er vielen zeker 130 doden en 
het aantal gewonden lag boven de 350.

Rutte door het stof
Een motie van afkeuring. Daarmee werd 
op 16 december een punt gezet ach-
ter een voor de VVD pijnlijke affaire: de 
klungelige afwikkeling van de omstreden 
“Teevendeal”. Vooral premier Mark Rutte, 
minister Ard van der Steur en staatsecreta-
ris Klaas Dijkhoff toonden zich tijdens een 
debat in de Tweede Kamer deemoedig, 
maar de drie liberale bewindslieden konden 
de oppositie niet overtuigen.

Strandweer met Kerstmis
Fladderende vlinders, bloeiende narcissen, 
verse asperges. Het had er alle schijn van 
dat de lente al begonnen was, zo warm was 
het met de kerstdagen. Nooit eerder waren 
er op 25 en 26 december zulke hoge tem-
peraturen gemeten als dit jaar.
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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, twintig leden-
circulaires, de richtlijn “Het nieuwe hijsen” 
en de richtlijn “Een eerste kennismaking 
met het Neder landse Arbeidsrecht ”. 
Daarnaast herziet de VVT de “Hand- 
en armseinen kaarten en posters”, het 
“Veiligheidshandboek” en Sdu uitgave 
AI-17 “Hijs- en hefmiddelen”.

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 die moeten 
leiden tot verbeteringen voor de sector 
op het gebied van veilig en vakbekwaam 
werken, zijn besproken. Voorbeelden 
zijn cer tif icatie van machinisten naar 
accreditatie en de daaraan ten grondslag 
liggende verandering van de rol van de 
certif icerende instellingen en Stichting 

ontwikkelingen betreffende bepalingen 

aslasten van ballastwagens, herziening en 
uitbreiding van de Arbocatalogus Verticaal 
Transport en de stand van zaken van de 
drie lopende projecten regie en aangeno-
men werk, OHSAS en “Het nieuwe hijsen”. 
Daarnaast laait naar aanleiding van een 
erg knullig maar ernstig ongeval van een 
kraan met een werkbak de discussie over 
het werken met een werkbak hangende aan 
een hijskraan weer op. De VVT roept haar 
leden met klem op om dit soort ongevallen 
te voorkomen door te werken conform de 
Arbocatalogus Verticaal Transport.

De VVT gaat in gesprek met haar leden 
naar aanleiding van de verschillende 
geluiden die zij hoort over de opzet van 
de regiovergaderingen. Wat kan of moet 
er anders? Het resultaat is dat de opzet 
van de regiovergaderingen ongewijzigd 
kan blijven. Wel zien de leden graag meer 
onderwerpen op het gebied van techniek 
op de agenda geplaatst worden. Aan de 
Technische commissie van de VVT wordt 
gevraagd om input te geven voor goede 
technische onderwerpen voor op de 
regioagenda. Voorts worden verschillende 
regio`s met elkaar gecombineerd om zo het 
onderlinge contact te verbreden.

Ledenevenementen
Ledenevenementen worden zoveel mogelijk 
gekoppeld aan de algemene ledenvergade-
ring die tweemaal per jaar wordt gehouden. 
Hier werpen zich de vruchten af van de 
introductie 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, in de 
hoedanigheid van geassocieerd bedrijf, 
zich aan te sluiten bij de VVT. Men krijgt 
toegang tot alle ledeninformatie van de 
VVT en heeft een mogelijkheid om deel 

AFBEELDING LINKS
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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 ledenbijeen-
komsten. Tevens kan men gebruik maken 
van door de VVT georganiseerde infor-
matieavonden waar men aan VVT leden 
voorlichting kan geven over bijvoorbeeld 
nieuwe ontwikkelingen. Reeds m.i.v. 2013 
krijgen geassocieerde bedrijven 50% van 
de ledenkorting voor VVT leden op cursus-
sen die worden uitgevoerd door de SEVT.

De VVT probeer t de geassocieerde 
bedrijven bij haar activiteiten te betrek-
ken. Geassocieerde bedrijven kunnen lid 
worden van een VVT commissie. Er kunnen 
commissievergaderingen worden gepland 
bij bedrijven en zogenaamde “road shows” 
worden georganiseerd. Road shows zijn 

door de VVT georganiseerde informatieve 
bijeenkomsten waarbij geassocieerde 
bedrijven informatie kunnen uitwisselen 
met leden van de VVT.

In 2015 treedt HGH toe tot de VVT in 
hoedanigheid van geassocieerd bedrijf en 
in samenwerking met hen wordt een infor-
matieve bijeenkomst georganiseerd voor de 
leden van de VVT. Tijdens de  bijeenkomst 
worden de aanwezigen meegenomen in 
de visie van de heer Verhagen over de 
Europese Kraanverhuursector en geeft 
HGH inzicht in haar DynaRent oplossing. 
DynaRent is gebaseerd op de innovatieve 
ERP-oplossing Microsoft Dynamics AX 
en is bedoeld voor bedrijven die o.a. 
zijn gespecialiseerd in de kraanverhuur 
eventueel in combinatie met service en 
onderhoud. 

De leden van de VVT zijn voor de algemene 
ledenvergadering voorjaar uitgenodigd bij 

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Wagenborg Nedlift B.V.
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het geassocieerde bedrijf Ritchie Bros. 
Auctioneers. Zij zijn wereldleider op het 
gebied van asset management en disposi-
tie en ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van industriële machinerie. Ritchie 
Bros. Auctioneers biedt de VVT leden een 
VIP arrangement aan waarbij de leden 
een “walk around the yard” aangeboden 
krijgen. Een live veiling is onderdeel van 
het programma waarbij men zelfs een 
kijkje mag nemen in het veilinghuis van 
de veilingmeester.  

In totaal ondersteunen in 2015 zestien 
geassocieerde bedrijven de VVT.

Algemene ledenvergaderingen
De leden hebben in de voorjaarsverga-
dering ingestemd met de tekst van het 
jaarverslag van 2014 en het f inancieel 
jaarverslag van 2014. Het bestuur is gede-
chargeerd. In de najaarsledenvergadering 
is ingestemd met het beleidsplan 2016-

Het bestuur stelt in de begroting van 2016 
voor om de contributie voor 2016 te verho-
gen met 1% (conform de CPI index van het 
CBS). In 2013 is besloten om de contributie 
geleidelijk te verhogen in plaats van grotere 
sprongen en daarvoor de CPI index van het 
CBS als richting te hanteren.

In de loop van 2015 was besloten om een 
leeftijdsgrens van 70 jaar in te voeren voor 
deelname in commissies van de VVT. 
Hiertegen is in de najaarsledenvergadering 
door de heer Bos van Bos Kraan Verhuur 
B.V. te Weesp bezwaar ingediend vanwege 
leeftijdsdiscriminatie. Het bestuur heeft 
deze kwestie bekeken en besloten om dit 
terug te draaien. De criteria blijven betrok-
kenheid bij de sector en functioneren. De 
reglementen van de commissies zullen 
daar weer op worden aangepast.

Beleidsplan en begroting
In 2014 is het beleidsplan 2015-2018 
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 geconfron-
teerd met onverwachte onderwerpen die 
moeten worden opgepakt waardoor voor 
het secretariaat activiteiten en prioriteiten 
veranderen. In het jaarverslag legt het 
secretariaat namens het bestuur van de 
vereniging verantwoording af door weer 
te geven welke onderwerpen zijn opgepakt 
en wat is gerealiseerd.

Met het goedkeuren van de begroting 
van 2015 is bepaald welke middelen 
beschikbaar zijn t.b.v. het functioneren 
van het secretariaat binnen de statutaire 
en beleidsmatige kaders van de VVT zoals 
deze zijn vastgelegd in het beleidsplan 
2015-2018. Het bestuur en het dagelijks 
bestuur handelen voor het stellen van prio-
riteiten naar bevinding van zaken, binnen 
de kaders van de vastgestelde begroting.

Samenhang ingezette activiteiten 
van de VVT
De verticaal transportsector wordt onderwor-
pen aan een woud van wet- en regelgeving 

-
lingen en opdrachtgevers. Regelgeving gaat 
vaak gepaard met uitvoeringsprocedures en 
-voorschriften. Bedrijven ervaren daardoor 
dat ze veel zaken erbij moeten organiseren 

van personeel, wat aandacht, tijd en geld 
kost. Het eigen vakmanschap - of anders 
gezegd de eigen werkwijze en bedrijfspro-
cedures -  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 
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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 

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

om veilig werken op basis van risico denken 
in de sector systematisch geïmplementeerd 
te krijgen. Dit betekent overigens niet dat 

integrale branche RI&E is eind 2015 gereed 
voor behandeling door sociale partners. 
Het project OHSAS is eind 2015 gereed 
voor de pilotfase bij bedrijven.

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.

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 (kraanverhuur-
ders en opdrachtgevers) daarmee onnodig 
veel risico lopen door het uitblijven van 
duidelijke 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 
opdrachtgever, 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.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Sarens Nederland B.V.
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Bestuur
Herkozen voor een nieuwe termijn van drie 
jaar in het bestuur zijn de heren J.Th.M. 
Saan (penningsmeester) en J.P Heijens (lid 
dagelijks bestuur) en mevrouw C.P.M.J. van 
Oorschot (voorzitter regio West-Brabant/ 
Zeeland). Er wordt afscheid genomen van 
de heer B.Q. Conijn als bestuurslid.

De openstaande vacature voor de functie 
van voorzitter regio Midden-Nederland 
is ook in 2015 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.
•  

deskundige KAM & techniek VVT.
• dhr. P.W.J. van den Berg,  

deskundige KAM & techniek VVT.
• mw. A.J.T.E. van der Heijden,  

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

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

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

De heer Van den Berg komt in vaste dienst 
bij de VVT.

In maart 2015 is de directeur van de VVT, 
de heer L.G.A.M. Verhagen, 12 ½ jaar in 
dienst bij de VVT. Een memorabel moment 
waarbij tijdens de regiovergadering voor-
jaar is stilgestaan. De voorzitter, de heer 
M.J. Kroes, feliciteert met speciale woor-
den de heer Verhagen met deze mooie 
mijlpaal. 

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 

allerlei onderwerpen vindt er frequent over-
leg plaats tussen TLN en VVT. Dat beide 
branches veel overeenkomsten hebben, 
blijkt mede uit het feit dat er weinig verschil-
len van inzicht zijn gebleken betreffende 
het arbeidsvoorwaardenoverleg gedurende 
de afgelopen jaren.

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 
van de deelmarkt exceptioneel transport 
en TLN is lid van de ad hoc commissie 

Onderwerpen die hier worden besproken 
overlappen beide sectoren en er worden 
zoveel als mogelijk gelijke standpunten 
bepaald en elkaars standpunten gesteund.

Samenwerking met het SSVV
De SSVV is de beheersstichting van het 
VCA-systeem en de daarbij behorende 
SSVV Opleidingengids.

AFBEELDING ONDER
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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 waarborgcom-
missie. De SSVV opleidingengids is een 
initiatief van VNCI, SIR en Nogepa.

De VVT is lid van de waarborgcommissie 
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 uit de sector 
niet gegeven zouden worden. 

Samenwerking met Fundeon
De VVT neemt deel aan het platformover-
leg infra van Fundeon. Met Fundeon wordt 
ook samengewerkt aan de inhoudelijke 

-
siers machinist en werkvoorbereiden/
uitvoeren. In 2015 wordt het onderhoud 

het SBB en wordt duidelijk dat Fundeon 
drastisch wordt afgeslankt.

Samenwerking met STL
Het sectorinstituut voor de transport-
sector is STL, Sectorinstituut Transport 
en Logistiek. STL richt zich op het func-
tioneren van en de ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt in de sector van het beroeps-
goederenvervoer 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 horizontaal 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 werkne-
mers in en behoud van werknemers voor de 
sector. Waar de sociale partners voor deze 
aspecten 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 
de Arbocatalogus Verticaal Transport en 
het opstellen en onderhouden van de bran-
che RI&E. De VVT is in 2015 projecten 
gestart met STL betreffende duurzame 
inzetbaarheid en het opstellen van een 

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.

Ledenmutaties
Voor de ledenmutaties zie bijlage 2. Het 
ledensaldo is min één. 

De VVT is een vereniging die haar zeggen-
schap ontleent aan representativiteit 
(aantal leden) en als doelstelling heeft 
bedrijven die verticaal transportmiddelen 
exploiteren te verenigen. Deze argumenten 
maken dat doorgaans wordt besloten om 
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nieuwe bedrijven die binnen de scope van 
de vereniging vallen zoveel mogelijk toe te 
laten als lid van de vereniging.

NEA onderzoek
De NEA doet onderzoek naar de trans-
portsector en stelt hiervoor publicaties op. 
In overleg met de VVT heeft de NEA een 
onderzoek ontwikkeld naar de ontwikke-
lingen van het kostenniveau voor verticaal 
transport binnen de transportsector. De 
VVT koopt dit onderzoek voor haar leden 
en verspreid deze.

De VVT publiceert voor haar leden het NEA 
rapport “Ontwikkeling kostenniveau verti-
caal transport 2015 en 2016” voorafgaand 
aan de najaarsledenvergadering.

In 2015 wordt besloten een categorie rups-
kranen t/m 200 ton aan het onderzoek toe 
te voegen. Deze categorie wordt in het 
rapport van 2016 toegevoegd.

OHSAS en het  
veiligheidshandboek
In het kader van het project OHSAS heeft 
de VVT een volledig nieuwe branche RI&E 
opgesteld waarin voor zover mogelijk alle 
risico`s beschreven staan die binnen de 
branche voorkomen. Hierin zijn ook de 
functiegerichte risico’s opgenomen en deze 

worden daarom vanaf 2015 niet meer apart 
herzien en gepubliceerd.

Op basis van de nieuwe branche RI&E 
wordt ook het veiligheidshandboek verti-
caal transport van de VVT volledig herzien. 
De restrisico`s en beheersmaatregelen uit 
de branche RI&E zijn opgenomen in het 
veiligheidshandboek en toepasbaar voor 
het operationele personeel. Het veiligheids-
handboek is hiermee een naslagwerk en 
instructiemateriaal voor het hele bedrijf.

Aan de hand van de hoofdstukopbouw 
zoals de OHSAS norm deze toepast, is ook 
het veiligheidshandboek ingedeeld. Binnen 
de vier thema`s uit de OHSAS norm worden 
de verschillende beheersmaatregelen in 
het werk beschreven: 
1. Beleid.
2. Opleidingen.
3. Middelen.
4. Werkzaamheden.

Naast het traditioneel uitreiken van een 
gratis ledenexemplaar is het veiligheids-
handboek ook digitaal ontsloten op het 
besloten ledengedeelte op de website van 
de VVT. De VVT zal op latere termijn gaan 
onderzoeken of het ontwikkelen van een 
app voor mobiele devices tot de mogelijk-
heden behoort.

AFBEELDING LINKS
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ALGEMEEN
Handhaving
In het algemeen signaleert ook de VVT dat 
handhaving door de overheid een probleem 
is. Waarom spreken we regels af als er 
niet wordt gehandhaafd?! Het grootste 
probleem ontstaat wanneer er economisch 
gewin in het spel is. Gebrek aan handha-
ving zal dan snel kunnen leiden tot verval 
naar het selectief niet naleven van regels. 
Zelfregulering door sectoren, bijvoorbeeld 

hand gaan met handhaving.

Een ander aspect van handhaving is de 
kwaliteit van regelgeving. Het gedogen in 
Nederland is ontstaan uit het niet willen 
of kunnen naleven van regels omdat we 
eigenlijk vinden dat de regels en/of de 
uitvoering ervan niet helemaal deugen. 
Dit is doorgeslagen naar te weinig hand-
having. Echter, het probleem van het niet 

deugen van de regels en/of de uitvoering 
ervan is niet opgelost. Dit speelt o.a. in 

bijzondere transporten. Hiervoor moet 
samen met de overheid naar oplossingen 
worden gezocht.

In de pers
De VVT werkt mee aan ar t ikelen in 
vakbladen. 

Kraanongeval Alphen a/d Rijn
Op maandag 3 augustus is Nederland 
wereldnieuws. Men is vrijwel live getuige 
van het omvallen van twee kranen van 
Peinemann Kranen b.v. tijdens het plaatsen 
van het brugdeel van de Julianabrug in 
Alphen aan den Rijn. Het voorval wordt 

f ilmer die hier een reportage over aan 
het maken was. De beelden spreken tot 
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de verbeelding. Twee kranen op pontons 
vallen om nadat de last ongecontroleerd 
in beweging is gekomen. Op basis van 
beelden alleen is het niet mogelijk om 
aan te geven wat er fout is gegaan. Maar 
velen blijken hun oordeel direct klaar te 
hebben. Men valt vooral over het feit dat de 
kranen op pontons stonden en niet vast op 
de wal. Enkele deskundigen spreken in de 
media zelfs over amateurisme. De VVT en 
zelfs de gehele achterban weten beter en 
onthouden zich van dergelijk commentaar. 
Het voorval moet eerst worden onderzocht. 
Het blijkt een zwarte dag met een engel; 
er vallen geen doden of gewonden. Echter, 
de schade die wordt aangericht is groot. 
Met dit ongeval worden Peinemann en de 
sector geconfronteerd met het landelijke 
mediacircus. Na het ongeval volgen er 
zelfs live reportages, maar als blijkt dat 
er geen slachtoffers zijn gevallen ebt de 
media aandacht relatief snel weg.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) 
start een onderzoek naar de omgevallen 
bouwkranen bij de Julianabrug in Alphen 
aan den Rijn. Het onderzoek richt zich op 
de oorzaak en de achterliggende factoren, 
waarbij er extra aandacht is voor complexe 
werkzaamheden zoals hijsen op het water. 
Verder kijkt de Onderzoeksraad naar de 
gemaakte plannen en voorbereidende 
werkzaamheden voor het plaatsen van het 
brugdeel. Door de oorzaak en achterlig-
gende factoren vast te stellen, kan de Raad 
lessen trekken voor de toekomst. Inspectie 
SZW start ook een eigen onderzoek, even-
als Peinemann zelf. Eind 2015 waren deze 
onderzoeken nog niet afgerond.

De VVT wil lering trekken uit deze gebeur-
tenis ten behoeve van de gehele sector. 
Hiervoor worden de resultaten van de 
onderzoeken, met name die van het OVV 
onderzoek, afgewacht.

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
BKV B.V.

Ongeval Alphen schokt sector, VVT wacht onderzoek af
Op maandag 3 augustus jl. zijn twee bouwkranen bij het hijsen van een brugdeel 
in Alphen a/d Rijn omgevallen. Er mag van een groot geluk gesproken worden dat 
hierbij geen slachtoffers zijn gevallen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend 
en verwacht wordt dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid pas over een jaar een 
gefundeerde uitspraak kan doen. Totdat de oorzaak bekend is, komt de branche door 
speculaties, sensatie en emoties breed negatief in de pers.

Tot voltooiing van het onderzoek zal de VVT geen mededelingen te doen in de vorm van 
mogelijke oorzaken van het ongeval. Elke uitspraak kan leiden tot een vermoeden die weer 
sensatie en emoties kunnen oproepen. Onze branche is hier niet mee geholpen. Iedere 
vorm van ongefundeerde kritiek op bedrijven binnen onze sector kan negatieve gevolgen 
hebben voor de gehele sector. Daarom zal de VVT uiterste terughoudendheid betrachten. 
Wij moeten nu de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het onderzoek laten afronden.

De branche investeert veel in veilig en vakbekwaam werken, waarbij gedacht moet 

bedrijven, en de Arbocatalogus Verticaal Transport. Als branche pleiten wij voor toepas-
sing van de bestaande regels. Deze bestaande regels (Arbowet) vormen een voldoende 
basis tot veilig werken. Mochten de conclusies van het onderzoek tot andere inzichten 
leiden, dan zal de VVT haar visie hierop aanpassen.

M.J. Kroes, voorzitter VVT

Bron: Vereniging Verticaal Transport (VVT), 5 augustus 2015
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SECTOR
Geharmoniseerde langlopende 
ontheffing
Na vele malen van uitstel wordt eind 2015 
duidelijk dat op 1 januari 2016 een geharmo-
niseerd landelijk dekkend netwerk van wegen 
ter beschikking wordt gesteld waar men met 

terecht kan. Verschillen tussen Rijk, provin-
cies en gemeenten komen met de introductie 

te vervallen. Na de invoering van de landelijke 
-

rijke volgende stap in het verder verbeteren en 

Een belangrijk aspect wat de VVT en TLN 
aanvullend hebben bereikt is dat het netwerk 
met wegen waar 100 ton is toegestaan fors is 
uitgebreid. De komende jaren zal door TLN en 
VVT in samenwerking met de RDW worden 
gewerkt aan uitbreiding van het wegennet. 
De input van de leden die tegen beperkingen 
aanlopen is hierbij van belang.

Aslasten ballastvervoer
Het betekent wel dat op 1 januari 2016 in 
het kader van bovenstaande langlopende 

van toepassing zijn:
• Normale as: 10 ton.
• Bij één aangedreven as: 11,5 ton.
• Pendel as: 12 ton.

Dit betekent dat voor vervoer van ballast de 
maximaal toegestane aslast dus verandert. 
Ook voor Rijkswegen is geen 12 ton per 
as meer toegestaan. Voor kranen blijft een 
aslast van 12 ton per as wel toegestaan.

Weeglussen
De ILT voert dynamische wegingen uit waar-
bij blijkt dat kranen en ballasttrailers vaak 
zijn overbeladen dan wel te zwaar zijn op 
één of meerdere assen. Bedrijven worden 
aangezegd voor een bestuurlijke boete. 
Later blijkt dat deze wegingen niet nauw-
keurig zijn en de actie wordt afgeblazen.



AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Kraay Railkranenverhuur B.V.

De VVT is van mening dat het opschroeven 
van de handhaving hierop het beste middel 
is om dit aan te pakken.

Invoering T-rijbewijs
Per 1 januari wordt een T-rijbewijs verplicht 
voor het besturen van landbouwvoertuigen 
en bepaalde machines met beperkte snel-
heid (mmbs). Iedereen die 18 jaar of ouder 
is en in bezit is van een B-rijbewijs krijgt 
deze automatisch bijgeschreven. Jongeren 
moeten het apart gaan halen, tenzij men in 
het bezit is van een C-rijbewijs.

De VVT vindt de ingevoerde regelgeving 
een voorbeeld van verhoging van regeldruk. 
De kosten zijn hoog omdat er is gekozen 
voor het doen van examen op een trekker 
aanhanger combinatie en de verwachting is 
dat het T-rijbewijs ook onderdeel zal gaan 
uitmaken van de BBL en BOL opleidingen 
van jongeren. Dit is vooral verzwarend 
voor de categorie machines met beperkte 
snelheid. De VVT vindt een bewijs van 
deskundigheid van het bedienen van deze 
machines in combinatie met een B-rijbewijs 
meer dan voldoende. Omdat het de sector 
niet raakt en het bestuur in het algemeen 
voor invoering van het T-rijbewijs is, wordt 
besloten om er verder geen lobby op te 
voeren.

Groen licht voor sectorplan Trans-
port en Logistiek 2016 en 2017
De sociale partners in de sector, TLN, 
VVT, FNV en CNV Vakmensen, willen 

de mobiliteit in de sector Transport en 
Logistiek verbeteren door de overgang van 
(dreigende) werkeloosheid naar werk en 
van werk naar werk te vergemakkelijken.

Het sectorplan Transport en Logistiek 
2016-2017 draait om het vergroten van 
mobiliteit. Het plan helpt werkgevers aan 
chauffeurs of machinisten, chauffeurs en 
machinisten aan een baan en medewerkers 
om aan het werk te blijven. Perspectief 
voor bestaand personeel en nieuwkomers 
in de sector.

Het is een initiatief van het ministerie van 
SZW dat de SOOB heeft opgepakt voor 
de sector. De uitvoering berust bij het 
Sectorinstituut Transport en Logistiek, STL.

Het plan bevat maatregelen voor werken-
den met ontslag bedreigd, niet werkenden 
waaronder vangnetters, en instromers via 
zijinstroom met baangarantie van één jaar. 
Voor meer informatie, zie de websites van 
de SOOB en STL. De VVT steunt dit plan.

Financiering MKB
Het bestuur bespreekt of kraanverhuurbe-
drijven problemen ervaren met het krijgen 
van financieringen. Over het algemeen 
blijkt dit niet zo te zijn. Besloten wordt 
om bedrijven die hier mogelijk problemen 
mee hebben te verwijzen naar de eind 
september ingerichte website www.nati-

. Een initiatief 
van o.a. VNO-NCW en MKB Nederland.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Boer B.V.
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ARBO
Project OHSAS 18001 afgerond
Kijkend naar de toekomst heeft de VVT in 
2013 onderzocht dat OHSAS 18001 wel 
eens de nieuwe standaard zou kunnen 
gaan worden. Dit is gedeeld en besproken 
met de leden en daaruit kwam dat men wil 
kunnen behouden wat men heeft en op 
eigen tempo kan migreren naar OHSAS, 
terwijl men toch kan blijven kiezen voor 

in 2014 aangegaan. Eind 2015 is het basis-

opgeleverd. Dit basishandboek is zo opge-

laten auditen. De vooruitzichten zijn dat er 
twee bedrijven interesse hebben om een 
pilot te draaien.

Verwacht wordt dat wellicht al in 2016 
OHSAS 18001 wordt omgezet naar een ISO 

norm, de ISO 45001. Verder wordt de zoge-
noemde High Level Structure ingevoerd 
voor de ISO beheerssystemen. De High 
Level Structure (HLS) is het uitgangspunt 

ISO 14001 en ISO 45001, de opvolger 
van OHSAS 18001. De HLS bestaat uit 
een hoofdstukindeling en een basistekst 
voor een managementsysteem die gelden 
voor alle ISO-managementsystemen. 
Doelstelling is dat het voor organisaties 
zo makkelijker wordt om managementsys-
temen voor bijvoorbeeld Arbo, kwaliteit en 
milieu te integreren. Dit wordt door de VVT 
in de loop van 2016 opgepakt.

Branche RI&E afgerond
De basis voor het OHSAS 18001 systeem 
is een goede bedrijf RI&E. Ten behoeve 
van het basishandboek en om bedrijven 
op weg te helpen is een compleet nieuwe 

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

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.

basis RI&E gemaakt die tevens geschikt is 
als branche RI&E. Deze branche RI&E is 
afgerond en gepubliceerd eind 2015. Het 

erkende branche RI&E loopt nog. STL, het 
branche sectorinstituut, ondersteunt de 
VVT hierbij.

Ten behoeve van de implementatie van 
de branche RI&E zal in 2016 een project 
worden opgestart in samenwerking met 
STL.

Revisie veiligheidshandboek  
afgerond
In het kader van de OHSAS norm heeft de 
VVT een branche RI&E opgesteld waarin 
voor zover mogelijk alle risico`s beschreven 
staan die binnen de branche voorkomen. 
Met deze nieuwe branche RI&E is revisie 
van het veiligheidshandboek nodig. Het 

veiligheidshandboek is dan ook herschre-
ven en aangepast aan de branche RI&E.

De restrisico`s en beheersmaatregelen uit 
de branche RI&E zijn opgenomen in het 
veiligheidshandboek en toepasbaar voor 
het operationeel personeel. Het veiligheids-
handboek is hiermee een naslagwerk en 
instructiemateriaal voor management en 
personeel.

Aan de hand van de hoofdstukopbouw 
zoals de OHSAS norm deze toepast, is ook 
het veiligheidshandboek ingedeeld. Binnen 
de vier thema`s worden de verschillende 
beheersmaatregelen in het werk beschre-
ven, te weten beleid, opleidingen, middelen 
en werkzaamheden.

Het veiligheidshandboek is in 2015 opge-
leverd en gepubliceerd.
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Heeren Kraanverhuurbedrijf B.V.

AFBEELDING LINKS
Deze foto is afkomstig van:
Wagenborg Nedlift B.V.

Branchekwalificatiestructuur en 
werkend leren
De ontwikkeling vanuit het ministerie van 

binnen Arbowetgeving van beoordeling 
naar accreditatie gaat, heeft niet geleid tot 
andere inzichten. De achterban van de VVT 
vindt opnieuw examen doen een te zwaar 
middel als bewijs van vakbekwaamheid. Een 
marathonzwemmer die steeds opnieuw zijn 
zwemdiploma moet halen. De twee verplichte 
dagen bijscholing worden niet als probleem 
ervaren, maar de bijscholing mag wel 
meer aansluiten bij de ontwikkeling van de 
machinist in de praktijk, in plaats van het 
dwangmatig herhalen van de basistraining.

De VVT heeft nagedacht over het ontwik-
kelen van een methode waarbij bijscholen en 
het leren tijdens het dagelijkse werk worden 
gecombineerd en geregistreerd. De VVT 
heeft hiervoor een projectvoorstel ingediend 
via de Overlegraad T&L bij sociale partners 
en besloten is dat STL (het Sectorinstituut 
Transport en Logistiek) een project gaat 
starten om dit te realiseren. De scope van 
het project is om de methode te bedenken 
voor de machinist mobiele kraan als pilot, 
maar uiteindelijk is het bedoeld voor de hele 
sector Transport & Logistiek. Hierbij moet 
er sprake zijn van onafhankelijke toetsing.

Het doel is om te komen tot een alternatief 

onder toezicht van de Raad van Accreditatie. 

Door veranderingen in Europese regelgeving 
-

cerende instelling wordt schemabeheerder. 
Voor de TCVT betekent dit dat DNV GL 
schemabeheerder wordt, als enige aange-
wezen instelling op dit moment. De VVT wil 
dat de TCVT dit blijft. In 2015 is duidelijk 
geworden dat DNV GL het schemabeheer wil 
uitbesteden aan de TCVT. Dit is een goede 
ontwikkeling.

ECOL: Europese bewijs van  
vakbekwaamheid 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 Operator Licence. 
Hiervoor is een projectgroep ingesteld waar 
ook de VVT aan deelneemt.

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

van vakmanschap binnen de TCVT. De VVT 
probeert deze ontwikkelingen zou goed 
mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen.

Extra Ci voor TCVT  
persoonscertificatie
De VVT is voorstander van de introductie van 
minimaal een tweede Ci voor persoonscer-

2015 is er nog maar één over: DNV GL.

CBR verandert opleidingseisen 
bijscholing TCVT
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 
belast met een extra praktijkdag. Dit betekent 
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 

niet afgerond.
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TECHNIEK

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Schuurmans Helvoirt Verhuur B.V.

Banden Spieringskranen
In 2015 krijgt de VVT geen meldingen 
van banden die klappen. Om hieruit te 
concluderen dat de maatregelen die de 
bedrijven hebben genomen (het volgen van 
het protocol voor het gebruik van de van de 
Goodyear Omnitrac band, of het monteren 
van alternatieve banden) succes hebben, is 
wegens gebrek aan gegevens voor de VVT 
niet te bepalen. De situatie stemt echter 
hoopgevend voor de toekomst. Verder 
wordt bekend dat Spierings Kranen zelf 
een alternatieve band heeft gevonden van 
Chinees fabrikaat waar men testen mee 
gaat uitvoeren. Na mediation van de VVT, 
wat heeft geleid tot het opstellen van het 
protocol en toelating van alternatieven, is 
besloten om dit weer aan de markt, lees 
fabrikant en gebruiker, over te laten.

TCVT keuring hijs- en  
hefgereedschap
Binnen werkkamer 1 van de TCVT is 
gesproken over het samenvoegen van de 

certificatieschema’s van de EKH en de 
TCVT om te komen tot één schema. De 
VVT is hier voorstander van en gaat dit 
onderwerp met interesse volgen. Dit is eind 
2015 nog niet afgerond.

Inscheren hijskabel
De VVT vraagt extra aandacht voor het 
onderwerp “In- en uitscheren hijskabel”. 
De werkinstructie 165 is geschreven naar 
aanleiding van meerdere ongevallen 
waarbij de hijskabel is beschadigd door 
het niet correct aanbrengen van de uitloop-
beveiliging. De gevolgen kunnen groot 
zijn. Gelukkig is het tot nu toe gebleven 
bij materiële schade. De VVT adviseert om 
de uitloopbeveiliging te voorzien van een 
contrasterende kleur. Zo is het mogelijk 
sneller te zien dat een uitloopbeveiliging 
verkeerd gemonteerd is.
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Prima Equipment B.V.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Gerard de Nijs Transport  
en Kraanverhuur

SOCIALE ZAKEN

Cao commissie wordt Sociale 
commissie
De VVT kent vanaf haar oprichting een 
Cao commissie. De onderwerpen die daar 
worden besproken zijn echter veel breder 
en voorgesteld wordt om de naam van de 
commissie aan te passen. Het bestuur 
besluit daarop om de naam te veranderen 
naar Sociale commissie.

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 en wordt erbij betrokken zodra 
de eerste contouren gestalte gaan krijgen. 

In december start een werkgroep vanuit 
de redactiecommissie om te kijken of de 

cao teksten kunnen worden verduidelijkt, 
dan wel worden vereenvoudigd. Dit gehele 
traject gaat zijn beslag krijgen in 2016 
wanneer de cao onderhandelingen over 
een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao in het 
najaar weer zullen plaatsvinden.

Pay Rolling
De Sociale commissie doet onderzoek 
naar pay rolling. Op basis van het advies 
van de commissie wordt besloten om dit 
niet te gaan promoten in de sector omdat 
de VVT tegenstander is van concurrentie 
op arbeidsvoorwaarden. De doorgaans 
aangeboden pensioenregeling blijkt slech-
ter voor werknemers dan de regeling van 
het Pensioenfonds Vervoer.

Bouwsector zet mes in  
financiering opleidings- en  
Arbo-instellingen
In januar i verschijnt het ber icht dat 
Bouwend Nederland het mes zet in het 
O&O fonds bestedingen. De berichtgeving 
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-
ring van de instituten voor opleidingen 
(Fundeon) en arbeidsomstandigheden 
(Arbouw). De uitvoeringskosten zouden 
de pan zijn uit gerezen en daar is te weinig 
aan gedaan. Men wil deze taken overdra-
gen aan commerciële partijen die meer 
medewerkers in de bouw kunnen bedienen 
voor hetzelfde geld. Daarnaast is het aantal 
werknemers in de bouwsector gedaald van 
170.000 naar 100.000, waardoor er ook 
geen andere keus is dan om te bezuinigen.

Dit bericht is afgegeven in de periode van 
stugge onderhandelingen in het kader van 
een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Het 
is echter wel een duidelijke boodschap naar 
het functioneren van sectorinstituten, een 
discussie die ook nog op de achtergrond 
speelt in de Transport en Logistiek sector.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk 
issue in het kader van het verlengen van 
de pensioen en AOW gerechtigde leeftijd. 
Hoe halen machinisten gezond de eind-
streep? Er wordt ingezet op een structurele 
aanpak voor de sector waarbij wordt afge-
trapt met voorlichting voor bedrijven om te 

werken aan bewustwording aangaande dit 
onderwerp. Vervolgens monitoren welke 
ondersteuningsvragen er gaan ontstaan 
bij de bedrijven. In samenwerking met STL 
worden tien onderwerpen gekozen en uitge-
werkt als ledencirculaire (zie ook bijlage 10).

Raadpleging risicohouding  
Pensioenfonds Vervoer
De VVT wordt als één van de sociale 
partners binnen de sector Transport en 
Logistiek geraadpleegd over de te volgen 
risicohouding door het bestuur van het 
Pensioenfonds Vervoer betreffende hun 
beleggingen. Na voorlichting door het 
bestuursbureau en de actuaris van het 
fonds en advies van de sociale commis-
sie van de VVT, besluit het bestuur om 

Dit blijkt tevens het besluit te zijn van de 
andere sociale partners in de sector.

Registratie tijd-voor-tijd  
regelingen
Het bestuur besluit op advies van de 
Sociale commissie de leden nogmaals te 
informeren over het laten registreren van 
tijd-voor-tijd regelingen bij het secretariaat 
van cao-partijen.

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
J. Boeter Kraanverhuur en  
Speciaal Transport

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Blansjaar B.V.
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Schot Verticaal Transport B.V.Arbocatalogus Verticaal Transport ondertekend
Vertegenwoordigers van FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en Vereniging 
Verticaal Transport (VVT) hebben hun handtekening gezet onder de verlenging van de 
Arbocatalogus voor het Verticaal Transport. Hiermee geven de sociale partners invulling 
aan hun rol om veilige en gezonde werkomstandigheden verder te bevorderen. Het 
Sectorinstituut Transport en Logistiek coördineerde de totstandkoming hiervan.

De verlenging houdt in dat de huidige Arbocatalogus is geëvalueerd en geüpdatet met 
een looptijd tot 1 september 2020. De Arbocatalogus is een overzicht van een aantal 
belangrijke arbeidsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. De maatregelen zijn 
op maat voor het hijsen van lasten en toegespitst op de praktijksituatie bij bedrijven in 
het verticaal transport.

Nu de verlenging van de Arbocatalogus is ondertekend, wordt deze aangeboden aan de 
Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) 
voor toetsing. Na goedkeuring door de Inspectie SZW gebruikt zij de catalogus als 
referentiekader bij inspecties en projecten in het verticaal transport.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 8 juli 2015
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RAIL

Algemeen
De Railcommissie van de VVT wordt 
geconfronteerd met veel onderwerpen 
en ontwikkelingen. De ontwikkelingen op 
het gebied van verplichte scholing van 
machinisten en ombouw c.q. aanschaf van 
nieuwe machines zijn zelfs revolutionair te 
noemen en trekken een zware wissel op de 

ook in organisatorische zin. Er wordt een 
lichte daling van het ledenaantal geconsta-
teerd die hieraan relateren is.

Naast Arbo- en Warenwetregelgeving 
heeft men 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, werkkamer 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:
Van Roon Rail B.V.
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Commissie hoogwerkers
De commissie is in 2015 niet bij elkaar ge-
weest.

EN 280
De VVT is in 2015 nog wel lid geweest van 
de normcommissie. Eind 2015 is deelname 
aan deze commissie stopgezet.

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

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:

Haegens Kraanverhuur B.V.

HOOGWERKERS

TUV Rheinland stopt per 1 januari 2015 met persoonscertificatie TCVT 
TÜV Rheinland heeft aangegeven per 1-1-2015 te stoppen met het afgeven van 

per 1 januari 2015 beheerd door DNV GL. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
website: 

Bron: TCVT (http://www.tcvt.nl/nieuws/tuv-rn/item117), 24 december 2014
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
M. Verschoor 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 2015.

Verandering rol TCVT
Als gevolg van Europese besluitvorming 
en regelgeving gaat de rol van de over-
heid en de TCVT veranderen betreffende 
wettelijk verplichte certificatie op basis 
van geharmoniseerde normen. De voor 
de uitvoering daarvan aangewezen certi-

van de nationale Raad van Accreditatie en 
worden zelf beheerder van de betreffende 

van de TCVT kunnen komen te vervallen 

accreditatie. Beide ontwikkelingen wil de 
VVT niet.

Lopende het jaar wordt duidelijk dat de certi-

als schemabeheerder op waarde schatten 
en men geeft aan van de TCVT gebruik 
te willen blijven maken. Men krijgt wel 
een zetel in het bestuur en in het centraal 
college van deskundigen verandert hun rol 
als toehoorder/adviseur naar volwaardig lid. 
Dit tot tevredenheid van de VVT.

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

ECONOMISCHE ZAKEN

Situatie in de sector
Het aantal bedrijven dat lid is van de VVT 
is met één afgenomen, maar daarentegen 
zien we een lichte toename van het aantal 
hijskranen onder de leden van 2%. Vooral 
het aantal mobiele torenkranen is toege-
nomen, met 4%, en het aantal verreikers 
onder de leden met 5%. Hierin zien we 
een bevestiging dat de bouwsector weer 
wat aantrekt. 

Verder stemt het positief omdat de sector 
aantoont te kunnen investeren in groei van 
het machinepark op het moment dat het 
nodig is. Een signaal dat opdrachtgevers 

naar alle waarschijnlijkheid ook als posi-
tief zullen ervaren. Hiermee lijkt de weg 
omhoog voorzichtig te zijn ingezet.

Pr i jsherstel is moeil i jk en bl i j f t  een 
belangrijke uitdaging voor de sector. 
Verbetering van de winstgevendheid is 
hard nodig om te kunnen investeren in 
het oppakken van de uitdagingen waar 
de sector voor staat. Nieuwe kranen zijn 
veel duurder, er komt meer vraag naar 
grotere kranen en bedrijfsmatig staat de 
sector voor een professionaliseringsslag. 
Professionalisering in de zin van het 
verbeteren en stroomlijnen van accepteren 
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Looms B.V.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
M.J. van Riel B.V.

en uitvoeren van werkzaamheden. De 
complexiteit van de organisatie van veilig 
werken neemt toe naarmate er met grotere 
kranen wordt gewerkt dan wel met meer-
dere par tijen wordt samengewerkt bij 
een opdracht. Dit vergt investeringen op 
het gebied van procesbeheersing, zowel 
administratief, in de werkvoorbereiding en 
operationeel.

Nieuwe ontwikkeling:  
regie of aangenomen?
De V VT verwacht verander ingen in 
de relatie tussen kraanverhuurders en 
opdrachtgevers. In het kader van de toene-
mende complexiteit van de organisatie van 
veilig werken, acht de VVT het noodzakelijk 
dat er afspraken worden gemaakt over wie 
verantwoordelijk is voor de veiligheid van 
en rondom de kraan.

In de basis is dit heel eenvoudig; de 
opdrachtgever heeft ervaring met het 
uitvoeren van hijswerkzaamheden (hij is 
gewoon deze werkzaamheden te verrich-
ten) en huurt een kraan met een machinist. 
Dan is er Arbowettelijk gezien sprake van 
werken onder regie en is de opdrachtge-
ver Arbowettelijk gezien de werkgever. 
Hij is dan verantwoordelijk voor het veilig 
(kunnen) uitvoeren van de werkzaamhe-
den. Is dit niet het geval, dan is en blijft de 
kraanverhuurder verantwoordelijk voor het 
veilig uitvoeren van de werkzaamheden. 
Hiervoor moet aan eisen worden voldaan, 

namelijk: er moet een hijsplan zijn, de 
rollen die in een hijsteam moeten worden 
uitgevoerd moeten zijn verdeeld en er moet 
toezicht worden gehouden. Is dit in veel 
gevallen voor bedrijven en personen met 
veel ervaring misschien net zo vanzelf-

omgevingen, complexere werkzaamheden 
en bij de inzet van kranen op de grenzen 
van het kunnen vraagt dit wel degelijk een 
goede voorbereiding en organisatie. Dat 
betaalt zich vervolgens uit in een strakke en 
veilige uitvoering van de werkzaamheden. 
De opdrachtgevers moeten zich hiervan 
bewust worden, dan wel van bewust 
worden gemaakt en zich realiseren dat 
veilig werken een goede investering is en 
bijdraagt aan procesoptimalisatie.

Kostenindexcijfers mobiele  
kranen
De NEA onderzoekt jaarlijks de ontwikke-
ling van het kostenniveau voor verticaal 
transport. Voor 2015 is vastgesteld dat de 
kosten met zo’n 1,5% zijn gedaald. Voor 
2016 verwacht men echter gemiddeld een 
stijging van de kosten van maar liefst 4,5%. 
Het betreft vooral stijging van loonkosten, 
afschrijving, verzekering en rentekosten 
van materieel. Dit verhoogt de druk op 
herstel van de verhuurtarieven van kranen.

(Als bron voor de volgende onderstaande informatie 
zijn gegevens van het CPB, de CEP 2016, en het EIB 
“Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 
2016” gebruikt.)
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Bouwproductie in 2015 
De bouw liet in 2015 een zeer krachtig 
herstel zien. De bouwproductie groeide in 
2015 met 7%. De bouw leverde daarmee 
een belangrijke bijdrage tegen de beper-
king van de groei vanwege de verlaging 
van de aardgasproductie. De bouw ontwik-
kelde zich veel gunstiger dan het overige 
bedrijfsleven, nadat tijdens de crisisjaren 
2008-2013 de terugval ook veel sterker is 
geweest. De belangrijkste motor achter dit 
herstel was de woningbouw. De groei was 
krachtiger dan verwacht. De lagere rente 
stimuleerde de woninginvesteringen en ook 
de hogere mobiliteit op de woningmarkt, 
de invloed van het Energieakkoord en de 
hogere transformatieactiviteiten zorgden 
voor een opleving van de bouwactiviteiten. 
De nieuwbouw van woningen nam met 24% 
toe. Herstel en verbouw van woningen nam 
met 17% toe.

Bouwproductie in 2016
In 2016 zet de groei van de bouwproductie 
door. Verwacht wordt een groei van 4,5%. 
Het is opnieuw de nieuwbouw van woningen 
die een zeer krachtige groei laat zien. De 
sterke toename van vergunningen in 2015 
zal zich vertalen in een groei van de nieuw-
bouwproductie met bijna 15%. Het aantal 
voltooide woningen zal naar verwachting 

oplopen tot 60.000, zo’n 10.000 meer als 
in 2015. Het niveau van voor de crisis was 
80.000 woningen op jaarbasis. Het herstel 
van de woningmarkt zal verder oplopen als 
gevolg van de instroom van asielzoekers 
en migranten.

De productie in de utiliteitsbouw trekt 
in 2016 ook weer stevig aan. De nieuw-
bouwproductie groeit met 4%, waarbij de 
marktsector bedrijfsruimten en logistieke 
gebouwen de drijvers achter dit herstel zijn.

Arbeidsmarkt in de bouw
Ondanks de productiegroei nam het aantal 
werknemers in 2015 in de bouw af. De 
bouwbedrijven vangen de productiegroei op 
door verhoging van de arbeidsproductiviteit 

nemen bedrijven ook weer vast personeel 
aan. De verwachte werkgelegenheidsgroei 
ligt lager dan de productiegroei vanwege 
een toename van de productiviteit en inzet 

werkgelegenheid stijgt.

Samenvatting Nederlandse  
economie in 2015 en 2016
De wereldeconomie en de wereldhandel 
ondervinden dit jaar een terugslag die als 
tijdelijk wordt gezien. Door prijsaanpassingen 
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op de wereldmarkt neemt de invoervraag 
weer toe en versnelt naar verwachting de 
groei van de wereldhandel en wereld-bbp 
weer in 2017. De onzekerheidsfactoren van 
de voorspelling zijn echter groot.

aantrekkende wereldhandel en in 2015 
van de verbeterde concurrentiepositie. De 
binnenlandse bestedingen dragen echter 
het meeste bij aan de Nederlandse bbp-
groei van 2,0% in 2015 en 2,4% in 2016. 

5-miljard-pakket, stimuleren de consumptie 
en de investeringen trekken aan door een 
zich herstellende woningmarkt en hoge 
winstmarges van bedrijven (door lage ener-
gieprijzen). De verminderde gasproductie in 
het Groningse veld remt de groei met circa 
0,5%. De werkeloosheid neemt beperkt af 

2016, doordat zowel de werkgelegenheid 
als het arbeidsaanbod toeneemt.

Flexibilisering arbeidsmarkt
Flexibele arbeidsrelaties en zzp’ers nemen 
een steeds grotere plek in op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Het aantal personen met een 
vast contract is sinds de start van de crisis 
gedaald met ongeveer 600.000, terwijl de 

en zzp’ers doorzet. Sinds 2008 is het aantal 

bijna 280.000 en het aantal zzp’ers met 
circa 180.000 personen. Momenteel werkt 
ongeveer 35% van de werkzame beroeps-

als zzp’er. Weinig andere landen kennen 
een dergelijk hoog percentage.

Het effect van het  
5-miljard-pakket
Het Kabinet heeft besloten tot belas-
tingverlaging en dat heeft gevolgen voor 

Door een toename van het besteedbaar 
inkomen groeit de consumptie van huis-
houdens met 0,6% meer in 2016 en 0,7% 
in 2017. Doordat de vraag naar goederen 
en diensten stijgt nemen de investeringen 
van bedrijven ook toe. Het bpp groeit in 
2016 met 0,2% extra en in 2017 met 0,3%. 
De lagere loonbelasting leidt tot een licht 
lagere contractloonstijging en arbeids-
inkomensquote, omdat op korte termijn 
werknemers eerder geneigd zijn om bij 
loononderhandelingen akkoord te gaan 
met een gematigder loonstijging.

Begroting en koopkracht
Het overheidstekort daalt van 2,4% bbp in 
2014 tot naar verwachting 2,1% in 2015 en 
1,4% in 2016. Het effect van beleid op het 
tekort is volgend jaar neutraal: tegenover 
het effect van het 5-miljard-pakket staan de 
oplopende effecten van de al ingevoerde 
bezuinigingen. Voortgaand economisch 
herstel stuwt de belastingen op en vermin-
dert de werkeloosheidsuitkeringen. In 2015 
verbetert de koopkracht met 0,7% en in 
2016 verbetert de koopkracht met 1,4%. 
In 2016 gaan werkenden er met 2,5% 
het meest op vooruit. De koopkracht van 
gepensioneerden en uitkeringsgerechtig-
den stijgt met 0,2%.

Ontwikkeling olieprijs
In 2015 zakte de prijs van olie tot onder 
vijftig euro per vat. Voor 2016 wordt een 
gemiddelde prijs verwacht van vijftig euro 
per vat, wat hoger is dan eind 2015 maar 
lager dan het jaargemiddelde van 2015.
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B.V. Kraanbedrijf BKFSectorplan wil inzetbaarheid laaggeschoolden verbeteren door 
aanbieden scholingsvouchers
Het Sectorplan Transport en Logistiek wil met scholingsvouchers laaggeschoolde medewer-
kers de mogelijkheid bieden om hun inzetbaarheid te vergroten door scholing. Werkgevers en 
werknemers kunnen de scholingsvouchers aanvragen om met subsidie opleidingen te volgen 
waarmee ze vaardigheden kunnen aanleren of verbeteren. Een goed geschoolde werknemer 
is gemotiveerder, productiever en breder inzetbaar.

De scholingsvouchers worden mogelijk gemaakt door het Sectorplan Transport en Logistiek. 
Werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij SOOB, het opleidingsfonds voor de 
sector, kunnen de vouchers aanvragen bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Per 
werknemer is er € 1.500,- beschikbaar. Dit bedrag kan gebruikt worden voor opleidingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van Nederlandse taal, budgettering of veiligheid op de werkplek.

Voor meer informatie of het aanvragen van de scholingsvouchers:  
www.stlwerkt.nl/scholingsvouchers.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 12 februari 2015
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Tabel bouwproductie1) per sector, 2015 - 2021 in miljoenen

20153) 2016 2017 20214)
mln euro 3) mln euro 3) mln euro 3) mln euro 3)

Woningbouw

- nieuwbouw 24 10.575 14 11.825 12 15.200 6½

- herstel en verbouw 6.350 17 6.500 2½ 6.875 5½ 7.750 3

Utiliteitsbouw

- nieuwbouw 0 4 10.150 4 11.425 3

- herstel en verbouw 5.350 3½ 5.550 3½ 5.725 3 6.325 2½

Onderhoud gebouwen 10.275 4 10.400 1 10.600 2 11.425 2

GWW

- nieuwbouw en herstel 3½ 3 2½ 10.225 2

- onderhoud 6.050 1½ 6.125 1½ 6.225 1½ 6.600 1½

Externe onderaanneming 2.275 7 2.375 4½ 2.500 4½ 2.825 3

Totaal bouw 57.925 7 60.500 4½ 63.350 4½ 71.775 3

2) EIB-raming van voorlopige CBS-cijfers.
3) Raming.
4) Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2018-2021.

Kerngegevens voor Nederland, 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
mutaties in % per jaar

INTERNATIONALE ECONOMIE

Relevante wereldhandel 1,4 2,2 3,6 3,8 4,4

Concurrentenprijs (a) 5,3 -3,2 -1,3 6,2 -1,3 0,2

Olieprijs (Brent, niveau dollars per vat) 111,7 108,7 52,5 31,7 37,7

Eurokoers (dollar per euro) 1,28 1,33 1,33 1,11

Lange rente Nederland (niveau in %) 2 1,5 0,7 0,6 0,6

Tabel gaat verder op pagina 38

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 2016, met diverse indices.
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VOLUME BBP EN BESTEDINGEN

Bruto binnenlands product (bbp) -1,1 -0,5 1 1,8 2

Consumptie huishoudens -1,2 -1,4 0 1,6 1,6 2

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

Investeringen (inclusief voorraden) -6,2 -5,3 2,7 7,2 6 4,2

Uitvoer van goederen en diensten 3,8 2,1 4 4,2 3,6 4,1

Invoer van goederen en diensten 2,7 4 5 4,5

PRIJZEN, LONEN EN KOOPKRACHT

Prijs bruto binnenlands product 1,4 1,4 0,8 0,5 1,1

Uitvoerprijs binnenlands goederen (a) 1,2 0,5 -0,7 0,7 -0,8 0,5

Prijs goedereninvoer 3,2 -1,6 -3,1 -5,5 -7,3 1,8

Consumentenprijsindex (CPI) 2,8 2,6 0,3 0,2 0,3 1

Contractloon marktsector (d) 1,6 1,2 1 1,2 1,5 1,7

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

ARBEIDSMARKT 

Beroepsbevolking (personen) 1,5 0,8 -0,4 0,4 0,3 1,2

Werkzame beroepsbevolking (pers.) 0,6 -0,8 -0,6 1 0,7 1,5

Werkloze beroepsbevolking (dzd pers) 516 647 660 614 580 570

Werkloze beroepsbevolking (%) 5,8 7,3 7,4 6,5 6,3

MARKSECTOR (B)

Productie -1,2 -1,2 2,7 2,3 2,6

Arbeidsproductiviteit (per uur) (d) -0,1 -0,2 1,4 1,3 0,8 1,4

Werkgelegenheid (in uren) (d) -1,2 0,5 1,4 1,4 1,2

Loonvoet (per uur) (d) 1,3 1,7 1,3 2,2 2,1

Arbeidsinkomensquote (in %) (c) 78,5 77,7 77,8 78,2

OVERIG

Individuele spaarquote (in %) (c) -0,8 -0,4 0,8 2,2 1,6

Saldo lopende rekening (in % bbp) 10,2 11 10,6 11,1 11,1 10,5

COLLECTIEVE SECTOR

EMU-saldo (in % bbp) -2,4 -2,4 -1,7 -1,2

EMU-schuld (in % bbp) 66,4 68,2 66,3 65,4 64,1

Collectieve lasten (in % bbp) 36 36,6 37,5 37,5 37,5 37,7

brandstoffen.

onroerendgoedsector.

collectieve besparingen.
(d)  Het CPB gebruikt met ingang van het 

CEP 2016 gewerkte uren in plaats van 
arbeidsjaren als maatstaf voor de input van 
arbeid. Dit heeft gevolgen voor de cijfers 
over loonvoeten en werkgelegenheid. Bij de 
publicatie van het CEP 2016 is hierbij een CPB 
Achtergrondinformatiedocument met meer 
toelichting verschenen.

Bron: CPB, CEP 2016

Kerngegevens voor Nederland, 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
mutaties in % per jaar
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ESTA Awards 2015 
De ESTA Awards 2015 hebben op 23 april 
2015 plaatsgevonden. Onder de winnaars 

Mammoet Europe B.V., Sarens Nederland 
B.V. en Wagenborg Nedlift B.V.

Hieronder treft u de gehele lijst met 

Wagenborg Nedlift B.V. (Nederland)

Vernazza Autogru (Italië) 

Sarens België N.V. (België) 

Ville Silvasti Transport (Finland)

ALE (Verenigd Koninkrijk)

Sarens Nederland B.V.  (Nederland)

Veiligheid
Mammoet Europe B.V. (Nederland)

ALE (Verenigd Koninkrijk)

Liebherr-Werk Ehingen (Duitsland)

SPMT
Mammoet Europe B.V. (Nederland)

Bron: ESTA, 23 april 2015

Vertegenwoordiging VVT
De ESTA is de koepelorganisatie van 
kraanverhuur en exceptioneel transport 
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-

wordt gemaakt.

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

AFBEELDING LINKS
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gesprekspartner die ertoe doet. Voor de 
kraanverhuur kan de VVT dit beoordelen 
en begint dit in elk geval de goede kant uit 
te gaan. Vooral de nauwe contacten met de 
FEM zijn waardevol, 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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Crane Capacity Index  
(Kraankengetal)
Het onderwerp “Crane Capacity Index” is 

(Australië) in ICSA verband besproken. Aan 
de Europese associaties van de ESTA is 
gevraagd of zij na willen denken over het 
opnieuw introduceren van het kraankenge-
tal voor de kleine kranen. Het doel van het 
herintroduceren is het benchmarkproces 
bij de nieuwe kleine kranen te vergemak-
kelijken. De ESTA wordt gevraagd met een 
voorstel te komen voor een kwalificatie 
voor kraancapaciteit anders dan tonnage. 

In 2015 wordt het project verder voortge-
zet en aan een ESTA tabel van 50 type 
kranen t /m 100 ton capaciteit om een 
Crane Capacity Index te berekenen wordt 
gewerkt. Werd voorheen alleen radius en 
capaciteit gemeten, een nieuwe dimensie 
is hier aan toegevoegd, te weten de mast-
lengte. Introductie van het kraankengetal 
zal alleen gelden bij kranen tot aan 100 ton. 
Daarboven is het te complex om de radius 
te berekenen. Eind 2015 is de tabel gereed.

Crane Capacity Index staat als onderwerp 
op de agenda van de VVT. Het verdient de 
nodige aandacht. Er is weerstand en de 
toegevoegde waarde wordt er (nog) niet van 
ingezien. Belangrijk is de ontwikkelingen op 
de voet te blijven volgen teneinde draagvlak 

AFBEELDING BOVEN
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te hebben als besloten wordt om over te gaan 
tot herintroductie van het kraankengetal.

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

kraanmachinisten: ECOL (European Crane 
Operator License). Zij hebben zich als doel 
gesteld een competentieschema op te stel-
len voor de kraanmachinist geldend en 
geaccepteerd binnen Europa. Onderzocht 
wordt of het project gekwalificeerd kan 
worden voor een Erasmus+ project 
teneinde Europese subsidie te krijgen. De 
wijze waarop de subsidieaanvraag gedaan 
moet worden is dusdanig ingewikkeld dat er 
een apart bureau voor wordt ingeschakeld 
om de aanvraag te doen. In 2015 wordt 

een Erasmus+ project waarmee Europese 
subsidie wordt toegekend. Voorts besluit 
het bestuur om voor het project een stich-
ting op te richten.

Best practice guide SPMT’s
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 vorm te 
krijgen en een draft document is gereed.
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Improve reeving in boom head 
Binnen de industrie bestaat de issue van 
het verkeerd inscheren. De borgpen wordt 
onder de mast gestoken in plaats van er 
overheen. Bij de fabrikanten is de vraag 
neergelegd om te kijken wat de techni-
sche mogelijkheden zijn ter voorkoming 
van het verkeerd insteken van de borgpen, 
waarbij overigens ook de vraag is gesteld 
in hoeverre het inscheren überhaupt nog 

voortgekomen, de fabrikanten hebben geen 
generieke oplossing. Ingebracht wordt de 
toepassing van Mammoet Europe B.V. Het 
betreft een fluorescerend geschilderde 
pen en de montage van een witte plaat 
waardoor duidelijk zichtbaar is dat de kabel 
goed is ingeschoren. Dit is besproken in de 
Technische commissie en hierover is een 
VVT publicatie opgesteld.

Lifting of people with cranes 
Mobiele kranen zijn niet ingericht voor 
het hijsen van personen. Het werken met 
een werkbak hangende aan een hijskraan 
is dan ook alleen toegestaan in uitzon-
derlijke gevallen waarbij er geen andere 
veilige manier van werken mogelijk is. 
Nationale wet- en regelgeving hieromtrent 
verschilt per land en in ESTA verband is 
gesproken over harmonisatie van wet- en 
regelgeving in het kader van werken met 
een werkbak. Gezamenlijk vaststellen van 
een definitie van “uitzonderlijke gevallen”, 
dit in lijn met gestelde beperkingen en 
veiligheidseisen. 

Gesproken is over het harmoniseren op 
50% van de kraantabel, het uitvoeren van 
een maximale belasting (capaciteit werk-
bak), een proefhijs met werkelijke belasting 
(weg die met de werkbak wordt afgelegd ter 
controle van de stabiliteit van de kraan) en 
een checklist. Daar het onderwerp “werken 
met een werkbak” ook een onderwerp is 
voor een aankomende ICSA document is 
door de leden aanbevolen een calamitei-
tenplan op te nemen in het ICSA document. 
Bekeken gaat worden om een wereldwijde 
afspraak te maken omtrent “werken met 
een werkbak”. 

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

V” is uitstel gevraagd op de geïntro-
duceerde termijn voor het reduceren 

een door de FEM uitgewerkte impact 
analyse blijkt dat niet alle kranen aan 
de gestelde eisen voldoen aan het 
eind van de vastgestelde transitiefase 

kunnen worden. De FEM heeft een 
termijn van uitstel van 24 maanden 
voorgesteld.

•  In Nederland wordt een onderzoek 
naar bodemstabiliteit ten behoeve van 
het plaatsen van windmolens gestart. 
Het plaatsen van windmolens wordt 
een steeds kritischer activiteit. Ter 
voorkoming van ongevallen wordt 
een richtlijn opgesteld door alle 
belanghebbende partijen. De VVT zal 
hier aan gaan deelnemen namens de 
kraanverhuursector.

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.
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Het aantal deelnemende bedrijven is ten 
opzichte van 2014 met twee afgenomen 
naar 45 bedrijven. Eén wegens faillissement 
en één wegens beëindiging.

Naast controle speelt advies tijdens het 
bezoek een grote rol. Combinatiemogelijkheid 
met interne audits in het kader van de VCA 

mogelijkheid binnen de gestelde tijd.

Evaluatie VVT Erkenningsregeling
In 2015 is besloten om onderzoek te 
doen naar de ontwikkeling van de VVT 
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Deze foto is afkomstig van:
Kraanverhuur Dick ten Klooster B.V.

AFBEELDING RECHTS
Deze foto is afkomstig van:
J. Boeter Kraanverhuur en 
Speciaal Transport

Erkenningsregeling. Het veiligheidshandboek 
is de basis voor de VVT Erkenningsregeling. 
De wijzigingen in het veiligheidshandboek 
zullen daarom ook onderdeel worden van 
het onderzoek naar de toekomst van de 
VVT Erkenningsregeling. Dit is opgestart 
en verwacht wordt dat er kan worden 
gerapporteerd in de najaarsledenvergadering 
van 2016.

Willem de Vries nieuwe directeur Sectorinstituut Transport  
en Logistiek
Per 1 maart 2015 treedt Willem de Vries in functie als directeur Sectorinstituut Transport en 
Logistiek en volgt daarmee interim-directeur Ineke Strijp op. De Vries heeft een rijke ervaring 
in de sector transport en logistiek, jarenlang als directeur van Randstad Transport/GPd 
Wegvervoer.

Sectorinstituut Transport en Logistiek is in opdracht van SOOB recent voortgekomen uit een 
fusie van VTL, Gezond Transport en Fuwa Wegvervoer. “Er ligt een grote uitdaging met volop 
kansen te wachten,” zegt Willem de Vries. “Als nieuwe organisatie gaan we ons de komende 
tijd focussen op het ondersteunen van (leerling)werknemers en werkgevers bij (leren)werken, 
opleiding en gezondheid in transport en logistiek”.

De Raad van Toezicht van het Sectorinstituut heeft veel vertrouwen in de versterking van de 
organisatie met Willem de Vries. “Willem de Vries kent de sector door en door en kan vanuit 
de praktijk goed inspelen op ontwikkelingen in de markt die van belang zijn bij het zorgen 
voor voldoende instroom en het inzetbaar houden van werknemers. Met zijn kennis en 
ervaring kan het Sectorinstituut Transport en Logistiek de ingezette nieuwe koers namens en 
voor de sector met volle kracht continueren.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek,10 februari 2015
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
M. Verschoor B.V.

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 

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

op het gebied van beleidsvoorbereiding 
en besluitvorming.

Er bestaan op ad hoc basis een commis-

commissie hoogwerkers. Deze zijn in 2015 
niet bij elkaar geweest.

Voor een aanvullende samenvatting van 
de activiteiten van de VVT commissies, zie 
bijlage 7 t/m 11 van dit jaarverslag.

Koninklijke onderscheiding voor Joop Saan
Op dinsdag 1 september heeft burgemeester Erik Boog van Diemen de versierselen 
die horen bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld bij dhr. 
J.Th.M. (Joop) Saan. Hij deed dat op de bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarige 
jubileum van de heer Saan als directeur van het familiebedrijf Koninklijke Saan in 
Diemen.

De heer Saan ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange maatschap-
pelijke inzet. Hij heeft zich naast zijn directeurschap jarenlang als vertegenwoordiger 
van de bedrijfstak laten gelden in diverse besturen, o.a. de Federatie van Nederlandse 
Kraanverhuurbedrijven, Vereniging Verticaal Transport en Stichting Educatie Verticaal 
Transportbranche. In die functies en als directeur van Koninklijke Saan heeft hij 

Ook in de Diemense ondernemersvereniging Ondernemend Diemen (voorheen HID) 
heeft hij vele jaren bestuurlijke functies vervuld, onder andere als voorzitter. Naast die 
functie gerelateerde activiteiten heeft de heer Saan ook diverse functies buiten de eigen 
bedrijfstak vervuld, o.a. binnen VNO-NCW, ten behoeve van het christelijk onderwijs in 

-
saris van de Amsterdam Arena NV.

De ondersteuning door de heer Saan en door zijn bedrijf van allerlei evenementen, 
goede doelen en verenigingen in en buiten Diemen is eveneens te zien als een uiting 
van de grote maatschappelijke betrokkenheid.

De heer Saan is inwoner van de gemeente Bussum, maar vanwege de stevige wortels 
van het familiebedrijf in Diemen is de onderscheiding uitgereikt door de burgemeester 
van Diemen.

Bron: Koninklijke Saan B.V., 2 september 2015
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Bestuur Datum van aftreden
(dagelijks bestuur):
dhr. M.J. Kroes (voorzitter) 31-12-2016
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 31-12-2016
(overige bestuursleden en regiovoorzitters):
dhr. M. Broekhuizen 31-12-2017
dhr. B.P.S. Bruijsten 31-12-2016
dhr. M.T. Blom 31-12-2017
dhr. A. Haegens 31-12-2017
dhr. R.A. Nederhoff 31-12-2016
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. 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. L.G.A.M. Verhagen

Arbocommissie
dhr. J. Smits (voorzitter)
dhr. P.W.J. van den Berg (secretaris) 
mw. L.H. Berende                  
mw. J. Bruintjes
dhr. T. Hamers
dhr. R. Hordijk
dhr. J.W.C. Kloosterboer
dhr. R. van der Linden
mw. G. Maes
dhr. R. Mentz
dhr. M. Staring

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
dhr. M. Broekhuizen

Bijlage 1 - Jaarverslag 2015
Overzicht bestuur en commissies, ultimo december 2015 

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

Railcommissie
dhr. N. Koning (voorzitter)

dhr. P.C.A.M. Berende (vz. werkgroep keuringen)
dhr. J. Biemond
dhr. S. Boerema (vz. werkgroep opleidingen)
dhr. G.J. Brinkman
dhr. G.J. Derksen
dhr. P.A.H.C. van Eerd
dhr. D.J. Koeslag
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. J.F. Landa
dhr. F.R. Pronk
mw. S. Smits
dhr. P.T. Sprangers
dhr. P. Stollenga
dhr. G.J. van de Werken

Kascommissie
dhr. J. van der Vegt
dhr. J.P.F. Melkert
dhr. R. du Pree

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

Bedrijfseconomisch adviseur
dhr. drs. K. Verhoeven RA

Juridisch adviseur
mw. mr. R.J.E. Reidinga
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Bijlage 2 - Jaarverslag 2015
Ledenbestand

Mutaties leden
De VVT heeft ultimo december 2015 170 leden.

Tegenover 5 als nieuw lid ingeschreven bedrijven staat een ledenverlies van 6 bedrijven.

Bijlage 3 - Jaarverslag 2015
Samenstelling machinepark leden

Over de samenstelling van het machinepark ultimo december 2015, is het volgende 
overzicht te geven:

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal bedrijven 184 176 171 170

Mobiele telescoopkranen 1242 1157 1044

Ongekentekende terreinkranen 26 25 25 18 18

Rupskranen 182 163 140 136 138

Mobiele torenkranen 517 461 422 407 423

Verreikers 141 127 116 83 88

Autolaadkranen 168 187 182

Exceptioneel transport 252 268 271 273

Hoogwerkers 115 110 105 106

Vaste torenkranen 12 2 5 3 2 2

Railgebonden kranen (KROL) 83 72 68 61 61 63

Totaal 2420 2272 2215 2275

De 6 bedrijven die opgezegd 
hebben:

• Almere Kraanverhuur B.V.
• Driessen Machineverhuur B.V.
• Kraanbedrijf Huurdeman B.V.
• Michielsens Nederland B.V.
• Gebr. Smits B.V.
• Rodenburg Kraanverhuur.

De 5 bedrijven die toegetreden 
zijn:

• Van Dam Compact Lifting Services.
• Pertien Hoogwerker en 

Kraanverhuurbedrijf B.V.
• Prima Equipment B.V.
• W. Mulder Kraanverhuur.
• Van Wieringen Verreikerverhuur B.V.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Schot Verticaal Transport B.V.
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Jac. Goud B.V.

Bijlage 4 - Jaarverslag 2015
Overzicht bedrijfsomvang gerelateerd aan het aantal kranen in 2015

Aantal kranen Aantal Bedrijven Totaal aantal kranen Aantal bedrijven Aantal kranen

Cumulatief

1 32 32 32 32

2 21 42 53 74

3 12 36 65 110

4 7 28 72 138

5 4 20 76 158

6 7 42 83 200

7 5 35 88 235

8 5 40 275

6 54

10 6 60 105

11 2 22 107 411

12 2 24 435

13 5 65 114 500

14 2 28 116 528

15 2 30 118 558

17 1 17 575

18 2 36 121 611

3 57 124 668

24 1 24 125

25 1 25 126 717

28 1 28 127 745

31 2 62 807

34 2 68 131 875

35 1 35 132

44 1 44 133

45 1 45 134

50 1 50 135

52 1 52 136 1101

53 1 53 137 1154

58 1 58 138 1212

65 1 65 1277

68 1 68 140 1345

1 141 1454

173 1 173 142 1627
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AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Looms B.V.

Bijlage 5 - Jaarverslag 2015
Overzicht bedrijfsomvang 2010 tot en met 2015

Aantal bedrijven Cumulatief

Aantal 

kranen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 26 28 33 33 31 32 26 28 33 33 31 32

2 25 23 21 20 21 51 51 52 54 51 53

3 14 18 18 13 12 12 65 70 67 63 65

4 11 5 4 7 8 7 76 74 74 74 71 72

5 6 4 4 4 4 4 82 78 78 78 75 76

6 10 7 7 7 5 7 85 85 85 80 83

7 6 8 7 5 4 5 84 88

8 6 7 7 5 4 5 104 100 88

6 5 5 6 6 6 110 105 104 101

10 5 3 3 4 5 6 115 108 107 105 105

11 3 5 5 4 4 2 118 113 112 103 107

12 3 4 6 4 4 2 121 117 118 113 107

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

14 4 2 3 1 1 2 127 125 123 118 112 116

15 4 2 1 1 2 2 131 127 124 114 118

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

17 2 2 1 2 2 1 133 125 122 116

18 1 1 1 2 1 2 134 130 126 124 117 121

2 2 4 2 2 3 136 132 130 126 124

20 1 2 1 1 0 0 137 134 131 127 0 0

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

22 3 0 1 2 0 0 140 0 134 130 0 0

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

24 2 1 0 0 0 1 142 0 0 0 125

25 1 0 1 1 2 1 143 0 136 131 122 126

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

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

28 1 2 1 2 0 1 144 142 137 133 0 127

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 125 0

30 3 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

32 1 1 1 1 1 0 148 143 138 134 126 0

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

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

35 of meer 14 13 13 12 10 11 162 157 152 146 138 142
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Bijlage 6 - Jaarverslag 2015
Representatie

De vereniging was per 31 december 2015 in de volgende, externe, instellingen c.q. 
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

• werkkamer 4 vakbekwaamheid machinisten

• werkkamer 3 keuren van mobiele kranen

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

• werkkamer 5 keuren van railinframachines

• centrale examencommissie werkkamer 4

• centrale examencommissie werkkamer 1

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

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

Bestuurslid (toehoorder) TLN deelmarkt exceptioneel transport 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)

Raad van Toezicht TON magazine L.G.A.M. Verhagen

Redactieraad TON magazine
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SSVV waarborgcommissie hoogwerker, heftruck, verreiker, vvl

Sectorplatform Infra Fundeon L.G.A.M Verhagen

Examencommissie XY Masterclass

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:

Wagenborg Nedlift B.V.

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

Bijlage 7 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 van de Technische commissie

In de Technische commissie zi t ten 
vertegenwoordigers van verschillende 
kraanverhuurbedrijven (leden). Zij verte-
genwoordigen de achterban van de 
branchevereniging. De Technische commis-
sie adviseert het bestuur en heeft o.a. als 
doel om een invulling te geven aan techniek 
van kranen en bijbehorende hijsgereed-
schappen. 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.

• FEM guideline Work @ Height.
• Richtlijn “Hijsplan”.
• Richtlijn “Het nieuwe hijsen”.
• Renovatie Sdu uitgave AI-17 “Hijs- en 

hefmiddelen”.
• Herziening werkinstructie “Gebruik 

werkbak”.
• Verwisselbare uitrustingsstukken en 

CE markering.
• TCVT werkkamer 1, inspectie hijs- en 

hefgereedschap.
• TCVT werkkamer 3, keuring kranen.
• Beschikbaarheid Windpower banden 

voor Spieringskranen.
• Invulling rol Technische commissie.
• Melden klachten kranen.
• Verandering schemabeheer TCVT en 

rol Ci’s.
• Opstellingskeuring kranen.
• Werkinstructie “Beladen op hoogte”.
• Nota kraanboek.
• Terminologieënlijst verticaal transport.
• Interpretatie 25% reductiefactor 

hijstabel bij werken met een werkbak.
• Ontwikkelingen motoren.

De heer Willem Spek heeft in de vergadering 
van 12 maart 2015 afscheid genomen van 
zijn deelname aan en het voorzitterschap 
van de Technische commissie van de VVT. 
Het is voor hem niet meer mogelijk om dit te 
combineren met zijn nieuwe werkzaamhe-
den bij Shell. De VVT bedankt hem hartelijk 
voor zijn waardevolle bijdrage en voor alle 
jaren die hij actief betrokken is geweest bij 
de VVT. De heer Joop Smits volgt hem op 
als voorzitter.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Renovatie Sdu uitgave AI-17 
“Hijs- en hefmiddelen”
De leden van de Technische commissie is 
gevraagd om input te leveren en om mee 
te lezen.

Verwisselbare uitrustingsstukken 
en CE markering
Gediscussieerd is over de vraag of goedge-
keurde uitrustingsstukken die zijn gekeurd 
op machine x en volgens de fabrikant 
uitwisselbaar zijn met machine y, ook 
daarop mogen worden gebruikt, of dat de 
combinatie eerste moet worden gekeurd. De 
commissie is van mening dat de fabrikant 
moet aangeven hoe men hier mee om moet 
gaan.

TCVT werkkamer 1, keuring  
hijs- en hefgereedschap
Besproken is o.a. het proces om te komen 
tot harmonisatie tussen EKH en TCVT 
schema keurmeester. Verder is gesproken 
over het Amtek systeem va Aboma. Aboma 
heeft besloten om keurmeesters een TCVT 

aan bij het standpunt van de VVT.

TCVT werkkamer 3, keuring 
kranen
De commissie denkt na over de toekomst 
van het keuren van kranen. Gegeven de 
veranderingen die aanstaande zijn, is het 
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AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
Rutten Hoogteservice B.V.

wellicht goed om na te denken over een 
APK-achtig systeem. Voordelen zijn het 
aanmelden van de kraan en de mogelijk-
heid tot een steekproefcontrole. Zo krijgt 
deskundigheid van de keurmeester meer 
aandacht en het aantal kranen dat op één 
dag kan worden gekeurd wordt controleer-
baar gemaakt.

Invulling rol Technische  
commissie
De Technische commissie wil zich meer 
r ichten op technische onderwerpen. 
Terug naar de basis, techniek. Vanuit het 
verleden worden er nog steeds teveel Arbo-
onderwerpen behandeld. De commissie 
formuleert als doel: bijdragen aan een 
veilige en bedrijfszekere inzet van kranen.

Men constateer t dat er onvoldoende 
respons komt richting VVT betreffende 
klachten of problemen met kranen. Het 
meldingen systeem functioneert niet. Tevens 
constateert men dat er in de Technische 
commissie geen volledige dekking is betref-
fende merken en type kranen. Om deze 
redenen is uitbreiding van de commissie 
uit VVT-leden gelederen nodig. Gestreefd 
moet worden om een wel werkend systeem 
van meldingen te krijgen.

Er is even sprake geweest van een leeftijd-
grens van 70 jaar, waardoor er eind 2015 
een andere voorzitter zou moeten worden 
gezocht. Door een vraag in de algemene 
ledenvergadering hierover betreffende leef-
tijdsdiscriminatie, is dat van tafel. De heer 
Smits is bereid gevonden om ook in 2016, 
in goed onderling overleg, als voorzitter te 
fungeren.

Verandering schemabeheer TCVT 
en rol Ci’s
In de loop van 2015 werd duidelijk dat 
vanwege Europese besluitvorming de rol 

gaat veranderen. De overheid (in dit geval 
het ministerie van SZW) treedt terug en 
de Cki wordt schemabeheerder. Cki wordt 

onder ISO 17026, onder toezicht van de 

Raad van Accreditatie, betreffende produc-
ten die onder een geharmoniseerde norm 
zijn vervaardigd. Wanneer er sprake is van 
meerdere door de minister aangewezen 
Cbi’s, dan worden deze verplicht om onder-
ling en met het werkveld tot één schema te 
komen. De rol van de TCVT zoals deze is 
beklonken in een convenant met het ministe-
rie van SZW, komt dan te vervallen, evenals 
de betrokkenheid van het ministerie zelf.

De VVT zag op voorhand een forse verslech-
tering van de positie van de sector, maar 
dat is opgelost omdat de Cbi’s de TCVT 
hebben gevraagd als schemabeheerder. 
Hierdoor blijft de bestaande situatie min of 
meer gehandhaafd.

Interpretatie 25% reductie factor 
hijstabel bij werken met een 
werkbak
Gebleken is dat er tenminste één partij is 
die de 25% reductiefactor op de hijstabel 
bij het werken met een werkbak anders 
interpreteert. Dit zou in een aantal geval-
len een hogere reductiefactor op kunnen 
leveren. Besloten is om hiermee in overleg 
te treden en hierover duidelijkheid te krijgen.

Ontwikkelingen motoren
Er is contact gelegd met de VIV, de Vereniging 
van Importeurs van Verbrandingsmotoren, 
om te kijken naar een gezamenlijke lobby 
en overdracht van informatie. De commissie 
heeft geconstateerd dat er weinig raakvlak-
ken tussen de verenigingen zijn omdat de 
toepassing en inzet van de motoren niet 
overeenkomen. Verder is de commissie van 
mening dat kraanverhuurders in deze vooral 
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen bij en 
standpunten van de fabrikanten. Wanneer 
er daar sprake is van een gezamenlijke 
lobby, dan ligt dit in het verlengde van de 
ESTA. Dit is een punt voor de VVT om de 
ontwikkelingen te volgen in ESTA verband, 
verder niet.
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Bijlage 8 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 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 stan-
daard (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 commissiever-
gadering een ideaal middel om ervaringen 
uit te wisselen en elkaar informeel te raad-
plegen over allerlei Arbo-onderwerpen.

• Regie of aangenomen werk.
• Richtlijn “Hijsplan”.
• Gebruik van social media.
• Herziening van Sdu uitgave AI-17 

“Hijs- en hefmiddelen”.
• Herziening van de Arbocatalogus 

Verticaal Transport.
• Het opstellen van het basis handboek 

OHSAS 18001.
• De branche-RI&E verticaal transport.
• Implementatie van de branche-RI&E  

gekoppeld aan cursus 
preventie medewerker.

• Medische keuring voor kraanmachi-
nisten zonder rijbewijs C.

• Beladen puin-/vuilcontainer op 
hoogte.

• Best practice “valstopkraan” en 
“verhuiscontainer op hoogte”.

• Aanpassen basis handboeken VCA.
• Herziening VVT terminologieënlijst 

verticaal transport.
• Toekomst VVT Erkenningsregeling.
• Gebruik asbestbak.
• Kraanongeval Julianabrug Alphen a/d 

Rijn.
• Hijsen op pontons.
• Introductie vakboekje verticaal 

transport.
• Kraankengetal.

-

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Richtlijn “Hijsplan”
De richtlijn heeft tot doel duidelijkheid te 
verschaffen over wat een hijsplan inhoudt 
en wat er zoal in zou kunnen dan wel moeten 
staan. Alle activiteiten waarbij hijsmiddelen 
zijn betrokken moeten worden gepland en 
moeten onder doeltreffend toezicht worden 
uitgevoerd. Dit op basis van het risico, 
de complexiteit van de activiteiten en de 
werkomgeving. De uitvoering hiervan wordt 
vastgelegd in een hijsplan. Een hijsplan 
is vormvrij. De richtlijn geeft op basis van 
de vigerende praktijk weer welke verschij-
ningsvormen met bijbehorende inhoudelijk 
aanwijzingen algemeen geaccepteerd zijn. 
Naar aanleiding van het onderzoek naar het 
kraanongeval bij de Julianabrug in Alphen 
a/d Rijn en de eventuele aanbevelingen 
daarin gaat de commissie beoordelen of 
de richtlijn aanpassing behoeft.

Arbocatalogus Verticaal Transport
De Arbocatalogus Verticaal Transport is voor 
1 september aangeboden namens sociale 
partners door STL aangeboden aan ISZW 

AFBEELDING ONDER
Deze foto is afkomstig van:
BKV B.V.

JAARVERSLAG 201555



AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:
Van Eck Verreikerverhuur

voor toetsing. Op enkele punten is deze 
afgewezen. Na inhoudelijke aanpassingen 
is de Arbocatalogus opnieuw aangeboden. 
Dit proces was eind 2015 nog niet afgerond.

Implementatie van de branche- 
RI&E gekoppeld aan cursus  
preventiemedewerker
De VVT heeft een branche RI&E opgesteld 
en heeft de commissie gevraagd na te 
denken over de sector brede implementatie 
daarvan. Het resultaat is het voorstel om 
de uitleg van de branche RI&E bij bedrijven 
te koppelen aan een individuele cursus 
als preventiemedewerker. In samenwer-
king met de SEVT is dit onderzocht en dit 
blijkt mogelijk te zijn. De inhoud van de 
branche RI&E verticaal transport bevat 
alle bedrijfsrisico’s en de maatregelen die 
moeten worden genomen, waarbij tevens is 
aangeven in het kader van welke Arboregel 
(artikelen in wet- en regelgeving) dit wordt 
voorgeschreven. Er is een checklist ontwik-
keld op basis van de inhoud van de cursus 
preventiemedewerker en wanneer al deze 
onderwerpen zijn behandeld, afgetekend 
door docent/voorlichter en cursist, kan 

verstrekt. Hiervoor zal in 2016 een project-
voorstel worden gemaakt om gebruik te 
kunnen maken van SOOB subsidie dan 
wel ondersteuning vanuit STL.

Medische keuring voor kraan-
machinisten zonder rijbewijs C
Niet alle kraanmachinisten hebben rijbewijs 
C en vallen dus niet allemaal onder de 
verplichte rijbewijs keuring. Het is algemeen 
geaccepteerd, niet alleen in Nederland maar 

keuring voor beroepschauffeurs als dekkend 
wordt beschouwd voor het uitoefenen van het 
beroep van kraanmachinist. Met het wegval-
len van de verplichte PAGO in de cao voor 
het beroepsgoederenvervoer over de weg, 
is de groep machinisten zonder of met een 
B-rijbewijs buiten de boot gevallen voor wat 
betreft de verplichte medische keuring. De 
VVT wil dit oplossen door de verplichte medi-
sche keuring voor chauffeurs ook verplicht 

te maken voor kraanmachinisten. Om dit 
te realiseren is de hulp gevraagd van STL.

Best practice “valstopkraan” en 
“verhuiscontainer op hoogte”
Dit zijn twee onderwerpen die al enige tijd 
spelen. Tweemaal is geprobeerd om hier 
een Arbocatalogus van te maken, maar dat 
is niet gelukt. De VVT heeft met behulp van 
een RI&E en het uitvoeren van proeven 
vastgesteld dat de voorgestelde richtlijnen 
veilig zijn. Zelfs veiliger en veel minder 
belastend dan hoe de werkzaamheden 
nu worden uitgevoerd. Echter, omdat er 
volgens ISZW sprake is van het hijsen van 
personen, wat de VVT bestrijdt, worden 
deze richtlijnen niet geaccepteerd als 
Arbocatalogus. Omdat deze werkmetho-
den al als algemeen geaccepteerd worden 
beschouwd in de dagelijkse praktijk, staat 
de VVT door het dilemma: wel of niet publi-
ceren van de richtlijn? Eind 2015 was er 
nog ernstige twijfel over het innemen van 

Toekomst VVT  
Erkenningsregeling
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 
met bedrijven met een kritische blik op de 
Erkenningsregeling. Hierover is gerappor-
teerd in de Arbocommissie. De denkrichting 
van de commissie op dit moment is: een 
certif icaat minder is beter, verhoog de 
waarde van het lidmaatschap. Hoe dit 
zou kunnen loopt op punten nogal uiteen. 
Maak de Erkenningsregeling onderdeel 
van de lidmaatschapscriteria van de VVT 
en bezoek elk jaar elk lid. Geef daarbij 
de mogelijkheid tot advies op door leden 
te laten kiezen uit onderwerpen die zijn 
voorbereid door het secretariaat van de 
VVT. Hier tegenover staat dat de vereni-
ging zoveel mogelijk bedrijven als lid wil 
hebben om namens de sector te kunnen 
spreken en handelen. Wanneer de lidmaat-
schapscriteria worden verzwaard en het 
lidmaatschap (contributie) daardoor duurder 
wordt, bestaat de mogelijkheid juist leden te 
verliezen. De commissie heeft besloten om 
tijdens de bezoeken in de eerste helft van 
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De VVT heeft een Opleidingscommissie die het 
bestuur adviseert. In de Opleidingscommissie 
zitten vertegenwoordigers van verschillende 
kraanverhuurbedrijven (leden) en opleiders 
uit de sector (geassocieerde bedrijven). Zij 
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.

-

examinering.

accreditatie.

2016 deelnemende bedrijven te bevragen en 
na de zomervakantie van 2016 de discussie 
om tot een advies voor het bestuur te komen 
voort te zetten.

Kraanongeval Julianabrug Alphen 
a/d Rijn
Het betreft een dramatisch ongeval dat naar 
omstandigheden niet beter had kunnen 

er geen doden of gewonden zijn gevallen 
en dat er alleen sprake is van materiële 
schade. Over de toedracht van het ongeval 
kan alleen maar worden gespeculeerd. De 
diverse onderzoeken worden afgewacht 
voordat met een inhoudelijke reactie kan 
worden gekomen.

• Cursus “Verantwoordelijke persoon 
(PiC)”.

• Preventiemedewerker.
• Cursus planner verticaal transport.
• Wetgeving jeugdigen.
• Evaluatie examen Meewerkend 

• De VVT richtlijnen “Het nieuwe hijsen” 
en “Hijsplan”.

• Minimum eisen uit het raamwerk van 

• Herziening VVT veiligheidshandboek 
2015.

• Ontwikkelingen branchestandaarden 
& EVC.

• Het opzetten van een 

• Opzetten workshop “Algemene 
voorwaarden” en “Verzekeringen” .

Hijsen op pontons
Men vraagt zich af of hier een richtlijn voor 
moet worden opgesteld. De commissie 
handhaaft het standpunt dat de gebruiks-
aanwijzing van de kraan leidend is en 
blijft (het beoogde gebruik van de kraan) 
en wanneer dit niet bekend is, dat men 
de fabrikant moet raadplegen. Hetzelfde 
geldt voor het gebruik van pontons. Het 
opstellen van een richtlijn wordt daarom 
als overbodig gezien en er gaat wellicht 
een verkeerde werking van uit. Een richtlijn 
is nooit volledig en kan het onoverwogen 
gebruik van pontons bij hijswerkzaam-
heden aanmoedigen. Besloten wordt het 
onderzoek naar het ongeval in Alphen a/d 
Rijn af te wachten.
 

Vervolg - Bijlage 8 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 van de Arbocommissie

Bijlage 9 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 van de Opleidingscommissie
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• Reglement Opleidingscommissie.
• Terminologieënlijst verticaal transport.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

TCVT persoonscertificatie en 
examinering
Door de in Europa gaande ontwikkelingen, 
waarbij de Europese Commissie steeds 
strakker koerst naar een situatie waarin het 
accreditatie instellingen niet langer is toege-
staan andere conformiteitsactiviteiten dan 
pure accreditatie te verrichten, heeft SZW in 
2014 onderzoek gedaan hoe van beoordeling 
naar accreditatie kan worden overgestapt. In 
2015 neemt SZW het besluit om daadwerkelijk 
over te gaan naar accreditatie. De toepassing 
van de norm ISO 17024 door SZW is hiermee 

-
caat onder regime van accreditatie valt, wat 
leidt tot verplichte examinering. 

De werkgroep ISO17024 is vanuit de TCVT 
opgesteld om te onderzoeken wat de gevol-
gen hiervan gaan worden en welke acties 
gedaan moeten worden. Als de door SZW 
vastgestelde route om te komen van beoor-
delen naar accreditatie blijft passen binnen 
de TCVT dan zal meegegaan worden op die 
route. SZW biedt ruimte voor alternatieven 
op het gebied van toetsen en onderzocht 
gaat worden of de beoogde branchekwali-

VVT blijft voorstander van diplomering. 

In het kader van de Europese regelgeving, 
ISO norm 17024, waarmee er sprake is van 
accreditatie, dient er ook sprake te zijn van 

geldt dat DNV de Ci is en zou onder het 
nieuwe regime DNV ook schemabeheerder 
worden. Onder het oude regime van beoor-
delen is de TCVT de schemabeheerder. 
DNV heeft aangegeven te willen blijven 
werken volgens de huidige situatie, dus 
met de TCVT als schemabeheerder. 

Branchekwalificatiestructuur; 
ontwikkeling branchestandaard 
en implementatie EVC
Een machinist komt binnen in de wereld 
van verticaal transport als hij in het bezit 

wereld komt de machinist gedurende zijn 
carrière in verschillende bijzondere werk-
situaties terecht. In de verticaal transport 
sector wordt dit soort dagelijkse opgedane 
ervaring niet geregistreerd. Met het oog 
op de overgang naar accreditatie zou het 
goed registreren van ervaring een oplos-

Middels een EVC (Eerder Verworven 
Competenties) toets kan ook het niveau 

-
catiestructuur biedt de juiste structuur om 
“het werkend leren” format te geven. 

Branchekwalif icatiestructuur krijgt als 
project meer gestalte in 2015 en de samen-
werking met STL wordt opgezocht. Het doel 

-
catiestructuur volgens NLQF structuur met 

het streven naar een gelijkwaardig diploma 
op MBO niveau.

Er wordt aansluiting gezocht met het Europese 
stelsel van diploma vergelijking (EQF). Binnen 
Europa (ESTA-ECOL project) is deze struc-
tuur al in grote lijnen opgezet, maar nog niet 
praktisch gemaakt. STL wordt projectleider 

gaan geven en voor de machinist mobiele 
kraan verder uit te werken.

AFBEELDING BOVEN
Deze foto is afkomstig van:

Arentis Industrial Equipment
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De VVT heeft een Sociale commissie 
die het bestuur adviseert. In de Sociale 
commissie zit ten ver tegenwoordigers 
van verschillende kraanverhuurbedrijven 
(leden) uit de sector die belang hebben 
bij het afsluiten van een arbeidsvoor-
waarden cao en goed personeelsbeleid 
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 

bespreken van eisen en wensen rondom 
aanpassingen in de bedrijfstakregelingen 
zoals arbeidsvoorwaarden cao, SOOB cao, 
bedrijfstakpensioenfonds, maar ook van 
het Sectorinstituut Transport en Logistiek 

Transport).

• Tijd-voor-tijd regeling.
• Payrolling.
• Duurzame inzetbaarheid.
• Artikel 47 van de cao berekening 

reistijd.
• Project toekomstbestendige arbeids-

voorwaarden cao voor de sector.
• Reglement commissie.
• Naamswijziging Cao commissie naar 

Sociale commissie.
• Social media.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Tijd-voor-tijd-regeling
In de cao beroepsgoederenvervoer over 
de weg en de verhuur van mobiele kranen 
met de looptijd van 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2016 is vastgelegd in artikel 
31 dat de tijd-voor-tijd regeling met alleen 
de OR of PV mag worden geregeld, dus 
zonder tussenkomst met de bonden. Voor 
de leden van de VVT is een voorbeeld van 
hoe een tijd-voor-tijd regeling opgesteld kan 
worden beschikbaar gesteld op het besloten 
ledengedeelte op de website van de VVT. 
Een extra punt van aandacht is lid 8 van 
artikel 31 waarin staat aangegeven dat een 
tijd-voor-tijd regeling schriftelijk vastgelegd 
en gemeld dient te worden aan het secre-
tariaat van de cao-partijen. Regelingen die 
niet zijn ondertekend of niet zijn aangemeld, 
worden geacht niet te zijn overeengekomen. 
De VVT geeft hieromtrent extra voorlichting 
aan haar leden.

Payrolling
In het kader van de nieuwe wet Werk & 
Zekerheid is onderzoek gedaan naar even-
tuele voordelen die payrolling kan hebben 
voor de bedrijven. Zo heeft payrolling name-
lijk de mogelijkheid tot het vaker kunnen 
verlengen van contracten in tegenstelling tot 
de wet Werk & Zekerheid. Om concurrentie 
op arbeidsvoorwaarden te voorkomen is 
bekeken op welke (belonings-) aspecten de 
cao van de beroepsgoederenvervoer over 
de weg en de verhuur van mobiele kranen 
gevolgd wordt en of de pensioenregeling 
gelijkwaardig is aan de pensioenregeling 
van Pensioenfonds Vervoer. Geconstateerd 
wordt dat de pensioenregeling negatieve 
afwijkingen heeft ten opzichte van de 
regeling van het Pensioenfonds Vervoer 
waarmee er sprake is van concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden. Het bestuur wordt 
geadviseerd om payrolling niet te promoten.

Project toekomstbestendige  
arbeidsvoorwaarden cao voor  
de sector
Het onderzoek naar een toekomstbesten-
dige cao met als doel de transportsector 
aantrekkelijker te maken en de instroom 
te bevorderen loopt in 2015 gestaag 

Bijlage 10 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 van de Sociale commissie
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door. Men is niet enthousiast over de 
moderniseringsthema`s zoals deze gepre-
senteerd zijn door het onderzoeksbureau. 
Belangrijk voor de verticaal transportsector 

De VVT blijft aangelijnd gedurende het 
proces om de meningen en standpunten 
van haar achterban te kunnen blijven 
staven binnen het onderzoek. Het project 
toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden 
cao voor de sector heeft zijn vervolg in 
2016.

Project duurzame inzetbaarheid
In 2015 wordt het project duurzame inzet-
baarheid voortgezet. In samenwerking met 
STL wordt door de Sociale commissie een 
“long list” opgesteld met onderwerpen die 
in het kader van duurzame inzetbaarheid 
zowel bewustwording over het vitaal beha-
len van de pensioengerechtigde leeftijd 
bij de werkgever als bij de werknemer 
teweegbrengt. Voor de werkgever is het 
belangrijk inzichtelijk te hebben wat zijn 
verantwoordelijkheden en verplichtingen 
zijn, maar ook wat die van de werknemer 
zijn zodat een goede voorlichting aan de 
werknemer gegeven kan worden. 

De vastgestelde top tien van onderwerpen 
die voor nadere ledenvoorlichting aanmer-
king komen:
1. Voorlichting op wet- en regelgeving 

zoals WIA/WAO.
2. 

3. Verzuimgesprekken.
4. Personeelsbeleid.
5. Loopbaanontwikkeling.
6. Levensfasebewust personeelsbeleid 

(duurzame inzetbaarheid).
7. Functioneringsgesprekken.
8. Nieuwe wetgeving rond arbeidscon-

tracten/contractvormen tijdelijk en vast 
dienstverband (WWZ).

9. Modernisering ziektewet.
10. Beheersing van beroepsziekten en 

arbeidsongevallen.

Verschillende “Tipkaarten” op het gebied 
van functionerings- en loopbaangesprek-
ken, levensfasebewust personeelsbeleid 
en verzuimbegeleiding worden door STL 
uitgewerkt. De VVT geeft hieromtrent 
nadere voorlichting aan haar leden, waar-
mee het project duurzame inzetbaarheid 
in 2015 wordt afgerond.

Naamswijziging Cao commissie 
naar Sociale commissie
Het spectrum van de onderwerpen die 
behandeld worden binnen de commis-
sie zijn veel meer omvattend dan alleen 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Verder heeft 
de commissie de wens uitgesproken om 
op sociaal gebied de voorlichting te gaan 
uitbreiden. Een naamswijziging van de Cao 
commissie naar Sociale commissie is een 
logisch gevolg en in 2015 wordt door het 
bestuur besloten de naamswijziging door 
te voeren.

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

JAARVERSLAG 2015 60



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 gewor-
den zijn vertegenwoordigd in de commissie. 
De voorzitter van de Railcommissie en de 
twee voorzitters van de actieve werkgroe-
pen vormen samen met de secretaris van 
de VVT een soort van dagelijks bestuur 
die lopende zaken frequenter met elkaar 
afstemmen en deelnemen aan overleg 
met derden en representatie, dit alles ter 
voorbereiding van de tweejaarlijkse verga-
deringen ten behoeve van raadpleging en 
besluitvorming. 

In 2015 zijn er vijftien railkraanverhuurbe-

De Railcommissie heef t dr ie actieve 
kernleden waarin alle zaken worden terug-
gekoppeld. Deze kernleden zijn de heren P. 
Berende, N. Koning (vz.) en S. Boerema.

• Werkgroep aanhangers: ingesteld 
door werkkamer 5 om een regeling 
te treffen voor aanhangers tot het 
bouwjaar 1 januari 2013.

• Sectorvertegenwoordiging TCVT 
Werkkamer 5: hierin hebben zitting 

deze werkkamer worden de oplei-
dings- en keuringseisen vastgesteld . 
Tevens worden standpunten ingeno-
men (zie TSJ 32 bij agendastukken).

• Harmonisatie normen hoofd- en 
lokaalspoor: binnen werkkamer 5 is 
een werkgroep bezig met het gelijk 
trekken van de eisen op hoofd- en 
lokaal spoor.

Bijlage 11 - Jaarverslag 2015
Jaaroverzicht 2015 van de Railcommissie 
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scheppen: vier commissieleden willen 
samen met de keuringsinstanties 
meer duidelijkheid scheppen in de 
toepassing van de huidige normen 
met betrekking tot het typekeur, CE 
markering en periodieke keuring. 
Hiertoe wordt toenadering gezocht 
met de keuringsinstanties.

• Spiegelen van de werking van normen 
in het buitenland: zie vorig punt. 
Ervaringen vanuit het buitenland (met 
name Engeland) vergelijken met de 
Nederlandse situatie.

• Overleg met aannemers: enkele keren 
per jaar wordt overleg gevoerd. Ook 
wordt informatie uitgewisseld met de 
aannemers.

• Deelname examencommissie W5-02 
TCVT: deze commissie rapporteert 
aan de werkkamer W5, stelt toets- en 
eindtermen op en houdt mede toezicht 
op examens. Hierin hebben zitting dhr. 

• Deelname werkkamer 4 TCVT: deze 
commissie rapporteert aan het college 
van deskundigen van de TCVT en 
houdt zich onder andere bezig met de 
wettelijke verplichting tot persoons-

en grondverzetmachine ingericht als 
hijskraan. In deze commissie heeft 

• Deelname examencommissie W4 
TCVT: deze commissie rapporteert 
aan werkkamer 4 en houdt zich 
bezig met eind- en toetstermen voor 

(waaronder mobiele kraan en grond-
verzetmachine ingericht als hijskraan). 
In deze commissie heeft zitting dhr. 

• Deelname werkkamer 3 TCVT: deze 
commissie rapporteert aan het college 
van deskundigen van de TCVT en 
houdt zich bezig met het wettelijk 
verplicht gesteld schema keuring 
hijskranen. In deze commissie heeft 

-

Nadere toelichting op de onderwerpen:

Algemeen
In hoofdzaak zijn de onderwerpen behan-
deld uit TCVT werkkamer 5. Werkkamer 5 
van de TCVT heeft een drietal speerpunten 
geformuleerd om de veiligheid op het spoor 
te verhogen:
• Beveiliging KROL.
• Opleiding machinist KROL.
• Werkvoorbereiding.

Voor wat betreft de beveiliging dienen per 
1 april 2016 alle KROL’s voorzien te zijn 
van een werkende LMB. Dientengevolge 
moeten veel bestaande machines worden 
omgebouwd voor deze datum. Overigens 
was dit al reeds een wettelijke verplich-
ting waar echter in het verleden niet op is 
gehandhaafd.

Voor de KROL machinist geldt ook de 
wettelijke eis voor het hebben van een 
TCVT persoonscertif icaat van vakbe-
kwaamheid machinist mobiele kraan 
of machinist grondverzetmachine met 
hijsfunctie, wanneer er sprake is van het 
verrichten van hijswerkzaamheden binnen 
de gestelde wettelijke grenzen. Per 1 april 
2016 moeten de KROL machinisten op 
voorspraak van ProRail ook in het bezit 
zijn van een TCVT persoonscertif icaat 
KROL machinist.

AFBEELDING BOVEN
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De VVT heeft gepleit voor het maken 
van afspraken met betrekking tot de 
werkvoorbereiding van werkzaamheden 
binnen wettelijke kaders, maar hier is geen 
duidelijkheid in te scheppen. Aannemers 
dienen zelf deze actie op te pakken zodat 
de werkzaamheden binnen de grenzen 
van de machinebeveiliging kunnen worden 
uitgevoerd.

Aanhangers
Binnen de werkkamer bleek er draagkracht 
te zijn om de oude aanhangers te accep-
teren, ondanks het feit dat er een norm is 
die eisen stelt aan (geremde) aanhangers.

Er is een werkgroep ingesteld waarin zitting 
hebben: Volker Rail, Strukton, BAM en de 
VVT. Deze werkgroep heeft een concept 
document opgesteld waarin onder andere 
wordt gesteld:

• Voorzien van remsloffen indien 
ongeremd.

• Voorzien van beveiliging tegen 
losbreken.

• Voorzien van opschriften.
• Van toepassing voor alle aanhangers 

tot bouwjaar 1 januari 2013.
• Eigen jaarlijkse keuring.

Het laatste punt is na een discussie geac-
cepteerd. In eerste instantie wilde de 
keuringsinstanties dit naar zich toetrekken. 

Met betrekking tot verlichting is een voorstel 
ingebracht om hiervoor een Nederlandse 
uitzondering op te stellen voor het werken 
in buitendienst gesteld spoor. Dit zou 
dan ook voor nieuwe aanhangers (vanaf 
1-1-2013) van toepassing zijn.

Keuring KROL
Momenteel zijn de onderstaande keuringen 
van toepassing voor de KROL:
• CE markering aangebracht door fabri-

kant op basis van NEN-EN 15746-2. 
Doel: voldoen aan de machinerichtlijn.

NEN-EN 15746-1. Doel: toelating op 
spoor.

• Jaarlijkse keuring door HHC of 

geschiktheid KROL voor werken op 
het spoor.

• Jaarlijkse keuring van hijskranen door 
een deskundige, waarvan tweejaar-
lijks verplicht een keuring door een 
aangewezen instantie volgens TCVT 
WSCS schema keuring hijskranen. 
Doel: toetsing geschiktheid veilige 
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werking van de kraan en invulling 
wettelijke verplichting tot periodiek 
keuren van hijskranen.

Daarnaast wordt aangegeven dat de 
keuring van hulpstukken (te koppelen aan 
de KROL) nog een enorme uitdaging is. 
Elk hulpstuk dient te zijn afgestemd op de 
machine waarop deze gekoppeld wordt. De 
fabrikant van het hulpstuk moet verklaren 
en omschrijven dat het hulpstuk geschikt 
is voor gebruik op een machine. Ook moet 
de fabrikant van het hulpstuk aangeven 
hoe de machine ingericht moet worden 
(beveiligingen e.d.). 

Grondslagen voor de fabrikant kunnen 
onder andere zijn:
• Hulpstukberekening t.a.v. stabiliteit.
• Maatregelen om de sterkte en stabi-

liteit van de machine te begrenzen 
(LMB).

• Gebruiksaanwijzing.

De huidige praktijk blijkt duidelijk anders 
te zijn. Geadviseerd wordt om een start te 
maken met verzamelen van registraties 
van hulpstukken. Gebruiksaanwijzingen 
van nieuwe hulpstukken kunnen ook een 
basis vormen voor de oude hulpstukken 
(die bij iedereen aanwezig zijn).

Persoonscertificering
Momenteel bestaan er twee opleidings-
instel l ingen met een trainings- c.q. 
examenlocatie: in Ede (VTC) en Harderwijk 
(SOMA). Een tweetal exameninstellingen, 
te weten XY Masterclass en NECV, kunnen 

onder toezicht van DNV-GL de examens 
afnemen. Er zijn al een aantal examens 
afgenomen. In het algemeen wordt er nog 
een afwachtende houding ingenomen. 
Immers eerder examen doen betekent ook 

Ombouw KROL
Er wordt een afwachtende houding inge-
nomen. Het betreft een forse investering 
en er bestaat nogal wat scepsis omtrent 
de verhoging van de verhuurtarieven en de 
daadwerkelijke aanpassing van de werk-
zaamheden aan de nieuwe functionaliteit van 
de machine. Verhuurders zijn zoekende naar 
enige mate van zekerheid, die echter niet 
wordt geboden. De afwachtende houding is 
derhalve volledig verklaarbaar. Circa de helft 
van de gebruikers heeft actie ondernomen. 
Een schatting is dat zo’n 40-tal machines per 
1 april 2016 voldoen aan de gestelde eisen 
(van totaal 125/150 machines).

Opleidingen KROL
Het opleidingstraject loopt. Begin 2016 zijn 
meerdere examens gepland.

Presentatie ISZW door  
dhr. G. Heijnen 
Deze presentatie is gehouden op 22 
september in een klein gezelschap. Het 
doel was meer duidelijkheid te verkrijgen 
omtrent de wettelijke eisen en mogelijkhe-
den van de KROL. 

Er wordt een overzicht gemaakt waarin de 
-

guraties van de KROL worden uitgelegd. 
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