
2017
JAARVERSLAG



1 JAARVERSLAG 2017VOORWOORD

De VVT heeft een jaar achter de rug waarop men trots mag zijn. Het jaar 

waarin verticaaltransporticoon Cor van Unen met pensioen is gegaan, is een 

bijzondere mijlpaal bereikt: de VVT is in staat om koploperbedrijven in de 

sector te ondersteunen met OHSAS 18001-certificatie. Bedrijven die niet 

voor deze certificatie kiezen, kunnen gebruik maken van de meest complete 

branche RI&E die de VVT ooit heeft ontwikkeld. Wanneer bedrijven deze 

branche RI&E implementeren zijn alle gebruikelijk voorkomende risico’s afge-

dekt. Bovendien is er op de branche RI&E aansluitend voorlichtingsmateriaal 

beschikbaar bij de VVT (o.a. het veiligheidshandboek en werkinstructies) 

om medewerkers te kunnen instrueren. Op deze wijze draagt de VVT actief 

bij aan kraanverhuurbedrijven en bedrijven die verticaaltransportactiviteiten 

uitvoeren, om aantoonbaar aan de geldende Arbo- en Warenwet en dito 

regelgeving te voldoen.

Veel opdrachtgevers vragen om een vorm van VCA-certificatie. Bedrijven die 

kiezen voor implementatie van de branche RI&E zijn goed voorbereid hiervoor, 

omdat de eisen voor VCA-certificatie in de branche RI&E zijn opgenomen. 

Op deze wijze legt de implementatie van de branche RI&E een belangrijke 

basis voor bedrijven om te voldoen aan de geldende Arbowet- en regelgeving 

en tevens om te voldoen aan certificatiesystemen die worden gevraagd door 

opdrachtgevers, zoals VCA. Als kers op de taart maakt de implementatie  

van de branche RI&E het mogelijk dat lidbedrijven zich relatief snel kunnen  

kwalificeren voor OHSAS 18001-certificatie (in de toekomst wordt dit de ISO 

45001). Dit is een veiligheidsmanagementsysteem waarvan de VVT heeft 

vastgesteld dat het goed past bij verticaaltransportbedrijven, om zo goed 

mogelijk aan de hoge veiligheidstandaard voor de sector te voldoen. Het belang 

om een veiligheidsstandaard desgevraagd aan te kunnen tonen is de laatste 

jaren steeds groter geworden. Aantoonbaarheid vooraf omdat opdracht gevers 

dit willen, maar ook achteraf wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een incident 

of ongeval. De Arbowettelijke straffen die kunnen worden opgelegd zijn enkele 

jaren geleden fors verzwaard. Tevens wordt er sneller een relatie gelegd richting 

strafrecht. Het loont derhalve om, ter ondersteuning van de bewijsvoering voor 

de verdediging van wat een bedrijf ten laste wordt gelegd, een goed systeem en 
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goede dossiervorming te hebben. Allereerst en primair bedoeld om ongevallen 

te voorkomen, maar evenzo belangrijk ter bescherming voor wanneer er iets 

goed fout gaat. Ook hier draagt deze managementondersteuning vanuit de VVT 

aan bij. Implementatie van de branche RI&E door de VVT is in 2017 (en ook 

nog in 2018) gratis omdat de STL met behulp van SOOB-middelen de imple-

mentatie van de branche RI&E in de transport- en logistieksector ondersteunt. 

Bedrijven kunnen zich hiervoor bij de VVT melden.

Het kabinet, en het ministerie van SZW in het bijzonder, heeft de ambitie 

dat er werk wordt gemaakt van ‘een leven lang leren’. De VVT heeft de 

ambitie om bedrijven te helpen met het kunnen onderhouden en het kunnen 

aantonen van deskundigheid van medewerkers en om dit zo praktisch 

en efficiënt mogelijk te maken. Dit geldt o.a. ook voor hercertificatie van 

TCVT-persoonscertificaten. Met het project branchekwalificatiestructuur 

probeert de VVT invulling te geven aan deze ambities. De VVT wil een kop-

peling leggen tussen de branche RI&E en beroepsprofielen die in de sector 

voorkomen. Door deze beroepsprofielen op slimme wijze te beschrijven moet 

het mogelijk zijn om instructies op te stellen die kunnen worden gebruikt ter 

voorbereiding van de opgedragen taken en werkzaamheden, als onderdeel 

van de werkvoorbereiding en daarmee als onderdeel van de RI&E. Door 

het aanbod van instructies actueel te houden voldoet de inhoud ook aan 

de voorwaarden voor bijscholing en herscholing. Door dit registreerbaar en 

valide te maken, krijgt de medewerker inzicht in zijn competentieportfolio c.q. 

zijn eigen deskundigheid en kan dit koppelen aan zijn/haar ambitie. Op deze 

wijze kan deskundigheid worden aangetoond. Dit is zowel in het belang van 

de werknemer als van de werkgever.

Scholing op orde hebben betekent helaas niet automatisch dat personen zich 

gedragen zoals je zou verwachten. Gedrag is een aspect dat voor de VVT een 

belangrijk leermoment is vanuit evaluatie van ongevallen die hebben plaats-

gevonden. Dat onderwerp wordt de komende jaren dan ook opgepakt. Een 

eerste aanzet is gemaakt om voor leden campagnemateriaal beschikbaar te 

stellen via de webapplicatie VVT Service die in 2017 is geïntroduceerd.

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, vindt de VVT het van  

belang - als bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn in sectoren die met 

verticaal transport te maken hebben - dat er in de breedte meer kennis 

beschikbaar komt over verticaal transport en wat daar allemaal bij komt 

kijken. Daarom is de VVT begonnen met het opstellen van een richtlijn 

mobiele kranen, waar de onderwerpen hijsplanning, de mobiele kraan en 

de overeenkomst in zullen worden behandeld. Met name over hijsplannen 

bestaan er misverstanden die we willen oplossen. Verder is vaak niet 

duidelijk wat Arbowettelijk gezien het verschil is tussen werken onder regie 

of aangenomen werk en dat het is aan te bevelen om daar afspraken over 

te maken in overeenkomsten voor hijswerkzaamheden. Ook daarvoor is 

voorlichting nodig om bekendheid en uiteindelijk begrip hiervoor te krijgen.  

Het opstellen van de richtlijn doen we in overleg met de KOMAT van 

Bouwend Nederland.

Alles bij elkaar een ambitieus programma waar zeker nog vele maanden en 

wellicht jaren werk in gaat zitten. Het zijn mooie woorden, maar het gaat pas 

leven als het lukt om dit praktisch krijgen voor de bedrijven. Maar alles bij 

elkaar een heldere en toekomstgerichte koers om de sector te ondersteun 

en verder te professionaliseren aangaande veilig en vakbekwaam werken. 

Hierbij hebben we de betrokkenheid en steun van onze leden nodig. Daarom 

past een woord van dank aan allen die actief bijdragen aan de realisatie van 

de ambities van de VVT.

Namens het bestuur,
ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Mammoet Nederland B.V.
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Omstreden start omstreden president
Dat Donald Trump een unieke president was, bleek al op dag één van zijn 

ambtstermijn. Zijn inauguratie op 20 januari trok volgens de 45e president 

van de Verenigde Staten ‘de allermeeste bezoekers ooit’. Schattingen van 

onafhankelijke waarnemers, beelden van de locatie en gegevens van de 

metro van Washington lieten echter een andere werkelijkheid zien: Trump 

legde het ruim af tegen zijn voorganger Barack Obama. Maar dat waren 

volgens de kersverse president leugens van de media.

Van der Steur treedt af
‘Ik zie, ik merk en ik voel dat mijn antwoorden er niet toe doen.’ Ard van der Steur 

probeerde zich op 26 januari te verdedigen, maar in de Tweede Kamer was het 

vertrouwen verdwenen. Dus hield de VVD’er de eer aan zichzelf en trad af als 

minister van Veiligheid en Justitie vanwege de doofpot rondom de Teeven-deal.

Gas terug!
‘Ontwrichte boerderijen, ontredderde bewoners en murw gebeukte belan-

genbehartigers.’ Zo omschreef Freek de Jonge de situatie in Groningen als 

gevolg van de door de gasboringen veroorzaakte ellende. Mede op zijn initi-

atief werd op 7 februari in de stad Groningen een fakkeloptocht gehouden. 

Het motto: ‘Voor onze toekomst gas terug’. 

Halfbroer Kim Jong-un geliquideerd
Het was een moord die meer fictie leek dan werkelijkheid. Kim Jong-

nam, de oudere halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, 

overleed op 13 februari op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala 

Lumpur nadat twee vrouwen hem hadden vergiftigd met het zenuwgas VX. 

Bewakingscamera’s legden het moment vast dat de gewonde Kim Jong-nam 

zich bij de veiligheidspolitie meldt.

Nijntje wordt wees
Ieder kind was ermee opgegroeid: Nijntje. Het tekenfiguurtje was wereldbe-

roemd en lijkt voorbestemd voor de onsterfelijkheid. Haar schepper bleek dat 

niet. Op 16 februari overleed Dick Bruna in zijn slaap. Hij werd 89 jaar.

Nieuwe vluchtelingendrama’s
Na een jaar waarin meer dan 180.000 migranten de risicovolle oversteek 

vanuit Afrika naar Europa hadden gemaakt en zeker 4.500 personen tijdens 

de tocht waren verdronken, bracht het nieuwe jaar al snel nieuwe ramp-

spoed. Op 21 februari spoelden meer dan zeventig lichamen van verdronken 

migranten aan op de Libische kust bij de stad Zawiyah. 

Rellen in Rotterdam
Een referendum in Turkije leidde tot rellen in Rotterdam. In de nacht van 11 

op 12 maart gingen aanhangers van de Turkse president Erdogan op de 

vuist met de politie. In de Maasstad werd bovendien een Turkse minister 

aangehouden en Nederland uitgezet. Een crisis in de Nederlands-Turkse 

betrekkingen was het gevolg.

Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V.

L. Kielstra Kraanverhuur B.V. 
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VVD wint ondanks verlies
De opiniepeilers hadden weer eens ongelijk: de Nederlandse parlements-

verkiezingen liepen niet uit op een nek-aan-nekrace tussen de VVD van 

minister-president Mark Rutte en de PVV van Geert Wilders. Hoewel de VVD 

op 15 maart acht zetels verloor, bleven de liberalen met 33 zetels toch ruim-

schoots de grootste partij, tot vreugde van Rutte. De PVV bleef steken op 20 

zetels, en hield partijen als CDA en D66 (allebei 19) maar nipt achter zich.

EU ‘viert’ verjaardag
Waar was het feestje? In Rome. Wat werd er gevierd? Dat de EU zestig 

jaar bestond. Hoe gebeurde dat? Doordat de 27 regeringsleiders op 25 

maart plechtig een nieuwe Verklaring van Rome ondertekenden. Maar echt 

uitbundig werd het allemaal niet, daarvoor was er te veel verdeeldheid en 

onzekerheid. 

Bojko Borisov opnieuw premier
De centrumrechtse partij GERB was op 26 maart de winnaar van de 

vervroegde parlementsverkiezingen in Bulgarije. De pro-Europese partij 

van demissionair premier Bojko Borisov behaalde bijna een derde van de 

stemmen. Tweede werd de Bulgaarse socialistische partij die wel fors won, 

maar bleef steken op ruim 27 procent. De democratie zelf kon met een 

opkomst van slechts 54 procent niet echt tot de winnaars worden gerekend.

Woede over gifgasaanval
Lijken met schuim rond de mond en gestikte kinderen met vernauwde 

pupillen: de slachtoffers van het bombardement op Khan Sheikhoun in de 

provincie Idlib vertoonden symptomen die verdacht veel leken op die van het 

gebruik van het zenuwgas sarin. Bij de gifgasaanval op 4 april kwamen meer 

dan tachtig mensen om het leven en honderden hadden verstikkings- en 

vergiftigingsverschijnselen. 

Aanslag in Stockholm
In het rijtje Nice, Berlijn en Londen kon ook Stockholm worden bijgeschreven. 

Op 7 april reed in de Zweedse hoofdstad een gemaskerde man met een 

kleine vrachtwagen in op het winkelende publiek. Daarbij vielen vijf doden, 

onder wie een 31-jarige Belgische toeriste, en raakten 15 mensen gewond.

Autobom treft vluchtelingenkonvooi
Meer doden, minder ophef. Dat was het lot van de mannen, vrouwen en kin-

deren wier konvooi op 15 april bij een voorstad van Aleppo door een zware 

bom aan flarden werd gereten. Er vielen meer dan 125 doden, onder wie 

zeker tachtig kinderen. Maar in tegenstelling tot dat andere Syrische drama, 

elf dagen eerder in Khan Sheikhoun (zie “Woede over gifgasaanval”), was de 

belangstelling van de wereld voor deze onschuldige slachtoffers minimaal.

Kim blijft provoceren
‘Het tijdperk van strategisch geduld is voorbij.’ Met die woorden maakte de 

Amerikaanse vicepresident Mike Pence half april duidelijk dat veroordelingen 

en sancties niet langer zouden volstaan als reactie op de provocatie van de 

Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het was, wederom, een breuk van de 

regering Trump met het beleid van Barack Obama.

Nipte overwinning Erdogan
Zijn overwinning was mager en omstreden en de felicitaties vanuit Europa 

bleven uit. Maar voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan telde maar 

één ding: dankzij de uitkomst van het op 16 april gehouden referendum zou 

hij meer macht krijgen en nog zeker een decennium in het zadel kunnen 

blijven.

Koning ziet Abraham in Tilburg
Het kroonjaar van de koning ging aan Nederland niet onopgemerkt voorbij. 

Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag gaf Willem-Alexander een televi-

sie-interview en nodigde hij 150 ‘kroonjarigen’ uit voor een speciaal diner in 

Amsterdam. Zijn verjaardag zelf vierde hij op 27 april in Tilburg.

Macron gekozen tot president
In een jaar tijd zette Emmanuel Macron de Franse politiek volledig op z’n kop. 

Schijnbaar vanuit het niets wist de partijloze, pro-Europese sociaalliberaal de 

traditionele tegenstelling tussen links en rechts te doorbreken. Op 7 mei won 

hij overtuigend de Franse presidentsverkiezingen.

‘Schone’ coalitie op Curaçao
Ruim baan voor integriteit. Dat was het uitgangspunt waarmee de nieuwe 

Curaçaose regering op 11 mei aan de slag ging. De coalitie onder leiding van 

Eugene Rhuggenaath (PAR) bestond uit drie partijen, die pro-Nederlands 

en anticorruptie waren. De opluchting bij de Nederlandse regering en vele 

inwoners van Curaçao was groot.

Massale cyberaanval
Het huilen stond veel computergebruikers nader dan het lachen toen ze op 

12 mei of de dagen daarna hun pc of laptop probeerden op te starten. Het 

virus wanna cry bleek alle bestanden onleesbaar te hebben gemaakt. Het 

was de omvangrijkste cyberaanval ooit.

DM Kraanverhuur Breda

Wagenborg Nedlift B.V.
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Aanslag op popconcert
Het concert in de Manchester Arena was net afgelopen en de fans van het 

Amerikaanse tieneridool Ariana Grande liepen vrolijk richting de uitgang. 

Precies op dat moment was er een zware explosie in de foyer. De aanslag op 

22 mei kostte aan 22 mensen het leven. Er waren ook tientallen gewonden.

Nederlanders ontvoerd in Colombia
En toen waren ze zelf even spoorloos. Derk Bolt en Eugenio Follender, 

presentator en cameraman van het populaire televisieprogramma Spoorloos, 

verschenen niet op een afspraak in een als gevaarlijk bekendstaand gebied 

in Colombia. De twee waren op 17 juni in handen gevallen van de guerrilla-

beweging ELN. Een aantal dagen later werden ze vrijgelaten en konden ze 

terugkeren naar Nederland.

Uitgepraat
Bijna zestig jaar lang vormden ze een baken op de Nederlandse snelwegen. 

Maar door de opkomst van de mobiele telefoon werden de gele praatpalen 

steeds minder gebruikt. Op 1 juli werden ze definitief uitgezet.

Kohl krijgt ‘Europese’ uitvaart
Nooit eerder in de geschiedenis van de Europese Unie was er een Europese 

rouwplechtigheid geweest. Op 1 juli viel die postume eer te beurt aan Helmut 

Kohl. De Duitse staatsman werd op die wijze geëerd vanwege zijn enorme 

verdiensten voor de Europese eenwording.

Fort Oranje ontruimd
Het rommelde al jaren op en rond Fort Oranje in Rijsbergen. Wat ooit als 

een ‘gezellige familiecamping’ werd aangeprezen, was volgens de gemeente 

Zundert verworden tot een ‘criminele krottenwijk’. Daarom werd op 31 juli 

begonnen met de ontruiming.

Miljoen eieren besmet
Was er te laat ingegrepen? Was er sprake van gezondheidsrisico’s? De 

fipronilcrisis die begin augustus in alle hevigheid losbarstte, riep vooral 

vragen op. Voor de consument viel het uiteindelijk mee, maar voor honderden 

pluimveebedrijven waren de gevolgen vaak niet te overzien.

Oranje Leeuwinnen winnen EK
‘We willen verrassen en we vinden ook dat we de kwaliteiten hebben om 

te kunnen presteren.’ Voorafgaand aan het Europees kampioenschap was 

Sarina Wiegman, de coach van de Nederlandse ploeg, nog voorzichtig. De 

kans op de titel was klein, maar het vrouwenvoetbal moest op de kaart 

worden gezet. En dat gebeurde ook. Op 6 augustus werden de Oranje 

Leeuwinnen Europees kampioen door met 4-2 van Denemarken te winnen.

Spierings Mobile Cranes B.V.
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Aanslag op de Ramblas
Het was laat in de middag en erg druk op de Ramblas, de populaire boule-

vard in het centrum van Barcelona. Opeens scheurde een bestelbusje met 

hoge snelheid zigzaggend door de menigte. Bij de aanslag op 17 augustus 

vielen vijftien doden en meer dan 130 gewonden.

Orkaan Irma teister Sint Maarten
Nooit eerder was een zo krachtige storm over de Bovenwindse Eilanden 

geraasd. Op 6 september hield Irma met zware windstoten, hoge vloedgolven 

en hevige regenbuien vooral huis op Sint Maarten. Bijna negentig procent 

van de gebouwen op het eiland raakte door de superorkaan beschadigd, een 

derde deel daarvan onherstelbaar. 

Bloedbad op countryfestival
Amerika’s grenzen beter beveiligen tegen terroristen van elders. Dat was 

een van de topprioriteiten van president Donald Trump. Maar op 1 oktober 

bleek dat massamoord in de VS heel goed mogelijk was zonder buitenlandse 

inbreng. Tijdens een countryfestival in Las Vegas vuurde de 64-jarige 

Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer een regen van kogels af op de 

muziekfans. Er vielen 58 doden, meer dan vijfhonderd personen raakten 

gewond.

Amsterdam huilt
‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Die boodschap gaf Eberhard van 

der Laan mee aan de ‘lieve Amsterdammers’ toen duidelijk werd dat hij niet 

lang meer te leven had. Op 5 oktober stierf de populaire burgemeester op 

62-jarige leeftijd aan longkanker.

Oranje faalt
Volgens bondscoach Dick Advocaat was niets onmogelijk. Maar om nog een 

kans te maken op deelname aan het WK van 2018 moest Nederland op 10 

oktober met 7-0 winnen van Zweden. Verder dan twee goals van een na 

afloop ontgoochelde Arjen Robben kwam Oranje echter niet. België wist zich 

wel te kwalificeren.

Rutte III beëdigd
‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat motto moest leiden worden voor het 

kabinet Rutte III. Op 26 oktober schaarden de zestien ministers zich na 

hun beëdiging op Paleis Noordeinde rond koning Willem-Alexander voor de 

traditionele bordesfoto. Na een recordformatie van 225 dagen had Nederland 

eindelijk een nieuw kabinet.

Pro-pieten blokkeren anti-pieten
Er was in Dokkum een vak gereserveerd voor antizwarte-pietbetogers. Maar 

tijdens de intocht van Sinterklaas op 18 november bleef het vak leeg. De drie 

bussen waarmee de leden van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op weg waren 

naar de Friese plaats, stuitten op de A7 bij Oudehaske op een blokkade.

Vrijspraak voor Julio Poch
Het was een megaproces dat de emoties binnen en buiten de rechtszaal hoog 

deed oplopen. Op 29 november stonden in de Argentijnse hoofdstad Buenos 

Aires 54 verdachten terecht wegens misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de 

militaire dictatuur. Onder hen de Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch, 

die ervan werd beschuldigd ‘dodenvluchten’ te hebben uitgevoerd. Poch kon die 

dag de rechtbank echter als vrij man verlaten, want hij bleek onschuldig te zijn.

Ambassade VS naar Jeruzalem
Dat in ‘s werelds diplomatieke porseleinkast sinds januari een olifant rond-

liep, werd op 6 december weer eens duidelijk zichtbaar. President Donald 

Trump haalde een streep door decennia van behoedzaam Amerikaans 

Midden-Oostenbeleid door Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël 

en op termijn de Amerikaanse ambassade daar naartoe te verplaatsen.

Bitcoins naar de beurs
Digitale zeepbel of munt van de toekomst? Van de supersnelle opmars van 

de digitale bitcoin wilden zelfs echte beurzen een graantje meepikken. Vanaf 

10 december kon op de Chicago Board Options Exchange (CBOE) worden 

gehandeld in bitcoin-futures, dus niet de munt zelf, maar in de koersschom-

melingen ervan.

Slootjes Kraanbedrijf B.V.
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Inleiding
De Vereniging Verticaal Transport verenigt bedrijven werkzaam in het verticaal 

transport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime 

zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaal-

transportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

De VVT houdt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering. Vaste 

onderwerpen die aan bod komen zijn:
 » De samenstelling van het bestuur.
 » De samenstelling van de kascommissie.
 » De behandeling en goedkeuring van het jaarverslag.
 » Goedkeuring van de jaarrekening en eventuele wijzigingen in statuten.
 » Reglementen en leveringsvoorwaarden.
 » Eventueel instemming met onderhandelingsresultaten 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 algemene ledenvergadering 

neemt besluiten op voordracht van het bestuur.

De VVT publiceert c.q. herziet dit jaar o.a. twaalf werkinstructies, 16 leden-

circulaires en de Terminologielijst Verticaal Transport.

De VVT schakelt in 2017 volledig over op digitaal factureren.

Algemene leden- en regiovergaderingen
Er worden goede gesprekken en discussies gevoerd met de leden tijdens 

regio- en algemene ledenvergaderingen. Dialogen die nodig zijn om te 

bepalen hoe de kraanverhuursector de toekomst in wil gaan en hoe de VVT 

daaraan bijdraagt. Discussies die bepalend zijn voor de toegevoegde waarde 

die de VVT de komende jaren gaat bieden. Toegevoegde waarde die niet, of 

met veel meer energie en kosten, door bedrijven zelf kan worden geleverd. 

Vertegenwoordiging namens de sector, standpunten innemen namens de 

sector, oplossingen zoeken voor de sector wanneer zaken niet lopen zoals 

ze moeten lopen, vooruit kijken voor de sector, relevante ontwikkelingen 

herkennen, erover informeren en daarop anticiperen. Maar vooral ook niet 

de zingeving vergeten: het bij elkaar komen, elkaar ontmoeten en elkaar 

spreken. Dat is het voordeel van het collectief, daarvoor is de vereniging. 

Bijzonder aan de regiovergaderingen in het voorjaar van 2017 is de afscheids-

tournee van de heer Cor van Unen. Met de pensioendatum van 8 mei 2017 

in zicht wil de VVT graag al haar leden en Cor van Unen ruim de gelegenheid 

bieden om afscheid van elkaar te nemen. Aansluitend aan de vergadering 

Sarens Nederland B.V. 

VERENIGING

Wagenborg Nedlift B.V.
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worden de leden uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een 

drankje persoonlijk afscheid te kunnen nemen van Cor, nadat hij bijna 18 jaar 

voor de VVT en haar leden gewerkt heeft.

Onderwerpen vergaderingen
In de tweede helft van 2016 heeft de VVT, in samenwerking met STL, een 

branche RI&E opgesteld. In de branche RI&E Verticaal Transport staan alle 

mogelijke Arborisico’s beschreven die in alle disciplines binnen de bedrij-

ven in de branche (kunnen) voorkomen. Met het opstellen van de branche 

RI&E ondersteunt de VVT haar leden in het voldoen aan de Arbowettelijke 

verplichtingen in het kader van het voeren van een arbeidsomstandigheden-

beleid. In 2017 is deze geactualiseerd en uitgebreid met risico’s voor het 

werken op en aan het spoor, ten behoeve van de leden die railkranen (KROL) 

verhuren.

De VVT draagt er zorg voor dat zij voor 2017 subsidie krijgt om de imple-

mentatie van de branche RI&E voor leden gratis uit te mogen voeren 

namens STL. In samenwerking met de SEVT is hieraan ook de cursus 

Preventiemedewerker gekoppeld. Na implementatie van de branche RI&E 

voldoet het bedrijf niet alleen aan zijn Arbowettelijke verplichtingen, maar 

heeft het bedrijf ook meteen beschikking over een deskundige preventie-

medewerker die de RI&E kan beheren. Dit alles geheel kosteloos voor het 

bedrijf.

De branche RI&E Verticaal Transport wordt jaarlijks besproken binnen de 

Arbocommissie van de VVT en daar waar nodig geactualiseerd. In dit kader 

worden de leden o.a. in de regiovergadering opgeroepen om (bijna)ongeval-

len te delen met de VVT. Het delen van deze informatie maakt de branche 

RI&E nog krachtiger en de branche wordt er nog meer door versterkt. De 

VVT is zich bewust van de gevoeligheid van deze informatie en ondanks dat 

is aangegeven dat de gegevens anoniem en met alle voorzichtigheid behan-

deld zullen worden, ontvangt de VVT in 2017 geen informatie over (bijna)

ongevallen van haar leden. 

Een voorstel om de contributieberekening voor zware autolaadkranen te 

verhogen wordt ingetrokken.

ISZW publiceert de brochure Werken met asbestbakken in kranen. Is het 

onderwerp werken met asbestbakken in 2016 al uitvoerig besproken met 

de leden van de VVT, nu staat opnieuw dit onderwerp op de agenda van de 

regiovergadering 2017. Duidelijk kan worden gesteld dat ISZW de handha-

ving sterk heeft verscherpt. Men heeft duidelijkheid willen scheppen betref-

fende het werken met een werkbak op hoogte, met het oog op de praktijk 

zoals deze wordt uitgevoerd bij asbestsaneringen. Kijkende naar de inhoud 

van de folder is er juridisch geen speld tussen te krijgen en is de inhoud van 

de boodschap dezelfde die de VVT ook gegeven heeft in de regiovergade-

ringen voorjaar 2016. Branchepartijen starten een lobby die wordt gesteund 

door de VVT. Na berichten over hoe inspecteurs het werken met werkbakken 

in het algemeen beoordelen na de introductie van de brochure, voelt de 

VVT zich verplicht de lobby actief te steunen. Het werken met werkbakken 

dreigt meer aan banden te worden gelegd terwijl daar geen enkele reden 

voor is. De lobby sleept zich voort in 2017 en onder leiding van Veras en met 

medewerking van de VVT, laten de betrokken branchepartijen door Aboma 

onderzoek doen naar het werken met werkbakken in kranen bij asbestverwij-

dering. De VVT houdt haar leden tussentijds op de hoogte van de, vanwege 

het moeizame proces bij het ministerie van SZW, schaarse ontwikkelingen. 

Het onderzoek start in 2017.

WERKEN MET ASBESTBAKKEN IN KRANEN

Werken met werkbakken in kranen en in het bijzonder werken met werkbak-

ken in mobiele kranen voor het verwijderen van asbestdaken, is een bijzon-

der dossier. Wat er speelt is dat door de asbestsaneringssector een methode 

is bedacht om zo veilig en efficiënt mogelijk asbestdaken op schuren en 

loodsen te saneren. De politiek wil zo snel mogelijk van de asbestdaken af, in 

het belang van de volksgezondheid. 

Veilig saneren heeft in deze context een heel zware inhoudelijke betekenis, 

mede omdat het asbest betreft. Het project om alle asbestdaken te saneren 

is opgestart en overgelaten aan de markt. De markt heeft oplossingen hier-

voor bedacht. Er zijn verreikers ontwikkeld voor deze toepassing en voor de 

plaatsen waar een verreiker niet bij kan zijn speciale werkbakken ontwikkeld 

om deze daken van bovenaf te saneren met inzet van een mobiele hijskraan. 

Deze hebben het bereik, de capaciteit en de stabiliteit om dit wel te kunnen. 

De methode werkbak en kraan wordt door de sector in het algemeen als vei-

liger gezien dan andere methoden, vooral omdat de daken te veel verouderd 

zijn om als werkplatform te gebruiken. 

Vanwege een dodelijk ongeval heeft Inspectie SZW een brochure uitgebracht 

waarin staat weergegeven onder welke omstandigheden er met een kraan en 

een werkbak gebruikt mag worden. De Nederlandse regels worden daarin zeer 

strikt uitgelegd. Een uitleg die de VVT ook altijd heeft gevolgd, maar die in 

de praktijk nooit zo strikt wordt opgevolgd. Door deze brochure is er voor de 

kraanverhuursector ook een probleem ontstaan. Dit probleem vloeit voort uit 

het feit dat voorheen, bij het werken met een werkbak in een kraan, bepaalde 

situaties niet altijd werden stilgelegd en beboet wanneer de inschatting werd 

gemaakt dat het gegeven de omstandigheden de beste oplossing was. Dit is 

o.i. ook de geest van de regelgeving zoals die in Europa is opgesteld. 

Door de brochure wordt er inmiddels strikter op de regel gehandhaafd, waar-

door werkzaamheden die eerst wel mochten, ineens niet meer mogen. Dat is 

wat men in praktijk zo ervaart. Daarnaast is er op basis van de regels verschil 

van interpretatie ontstaan tussen ISZW en de asbestsaneringssector, een 

verschil van inzicht dat volgens de VVT te billijken is. Gegeven de strikte 

opstelling van ISZW en dat we er belang bij hebben om te mogen werken 

met werkbakken als we daarmee werkzaamheden veiliger kunnen maken, 

steunt de VVT de lobby van de asbestsector. Inmiddels is wel overduidelijk 

geworden dat ISZW zich achter hun interpretatie schaart en dat dit alleen 

kan worden veranderd wanneer de regels veranderen. Dat is wat de VVT nu 

probeert; pas de regels voor het werken met werkbakken in kranen zodanig 

aan dat, wanneer er veiliger kan worden gewerkt dan met inzet van andere 

arbeidsmiddelen, dit ook mogelijk is. De VVT heeft dit laten onderzoeken 

door Aboma en die schaart zich achter deze conclusie. Bovendien is vast-

gesteld dat er landen zijn die hier coulanter mee omgaan dan Nederland. 

De VVT is voorstander om regels te harmoniseren in Europa. De ESTA heeft 

bijgedragen aan een wereldwijde afspraak tussen gebruikers en fabrikanten 

van mobiele kranen en deze afspraak is vastgelegd in een richtlijn betreffen-

de het veilig werken met werkbakken in een kraan. Kort samengevat bevat 

dit een reductie van de capaciteit van de kraan tot maximaal 50% van de 

kraantabel en een proefhijs om ook de stabiliteit van de kraan te controle-

ren. De VVT wil deze richtlijn graag overgenomen zien in de Nederlandse 

regelgeving waarna hopelijk andere landen, zowel in Europa als wereldwijd, 

dit zullen volgen. 
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Ledenevenementen
Ledenevenementen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de halfjaar-

lijkse algemene ledenvergaderingen. 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 

zich te associëren met en aan te sluiten bij de VVT. Men krijgt toegang tot alle 

ledeninformatie van de VVT en heeft een mogelijkheid om deel te nemen aan 

interne commissies van de VVT. Verder kan men een nauwer contact verwer-

ven met en ingangen krijgen bij de leden van de VVT via ledenbijeenkomsten. 

Tevens kan men gebruik maken van door de VVT georganiseerde informatie-

avonden, waar men aan VVT-leden voorlichting kan geven over bijvoorbeeld 

nieuwe ontwikkelingen. Geassocieerde bedrijven genieten ook andere voorde-

len, zoals korting op cursussen die worden uitgevoerd door de SEVT.

In totaal ondersteunen in 2017 eenentwintig geassocieerde bedrijven de VVT.

Informatiebijeenkomsten
De VVT betrekt geassocieerde bedrijven bij haar activiteiten. Er kunnen 

(commissie)vergaderingen worden gepland bij bedrijven en zogenaamde 

“road shows” worden georganiseerd. Road shows zijn door de VVT geor-

ganiseerde informatieve bijeenkomsten of workshops, waarbij geassoci-

eerde bedrijven informatie kunnen uitwisselen met leden van de VVT of als 

gastheer kunnen optreden.

In 2017 presenteert Aboma vanuit certificatie bij de VVT de onderwerpen VCA, 

ISO 9001 en ISO 45001 in een voorlichtingssessie voor de leden van de VVT.

De leden van de VVT worden voor de voorjaarsledenvergadering uitgenodigd 

door het geassocieerde bedrijf Nooteboom Trailers B.V., te Wijchen. Ter ere 

van haar 135-jarige bestaan organiseert Nooteboom Trailers B.V. op 11 en 

12 mei de Transportdagen. Een uitgelezen kans om de VVT voorjaarsle-

denvergadering in het programma op te nemen. In het tweede gedeelte van 

het programma van de algemene ledenvergadering organiseert Nooteboom 

Trailers workshops gegeven door o.a. het geassocieerde bedrijf Liebherr en 

VVT lidbedrijf Mammoet. 

DSM Dyneema B.V. is op zoek naar mogelijkheden om de ultralichte 

hijsconfiguratie gebaseerd op Dyneema® (kettingen, stroppen, hijsdraden, 

een lichtgewicht hijsblok, etc.) nader onder de aandacht te krijgen binnen 

de kraanverhuursector. De VVT biedt geassocieerde bedrijven een platform 

waarbij dergelijke toepassingen en innovaties gepresenteerd kunnen worden. 

DSM Dyneema B.V. besluit dan ook om toe te treden tot de VVT in de hoeda-

nigheid van geassocieerd bedrijf en krijgt op deze wijze de mogelijkheid om 

de synthetische toepassingen voor hijsoperaties gebaseerd op Dyneema® te 

presenteren op de najaarsledenvergadering. Verder biedt de VVT onder-

steuning aan DSM Dyneema B.V. voor het uitvoeren van een ergonomische 

analyse in samenwerking met Mammoet en het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek. Ook deze resultaten worden gedeeld met de leden van de VVT. 

Een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde voor sector gerelateerde 

bedrijven om toe te treden tot de VVT in hoedanigheid van geassocieerd 

bedrijf.

In samenwerking met TLN organiseert de VVT twee workshops over uitleg 

en toepassing van de arbeidsvoorwaarden cao van de sector. Deze worden 

goed bezocht.

Algemene ledenvergaderingen
De leden hebben in de voorjaarsvergadering ingestemd met de tekst van het 

jaarverslag van 2016 en het financieel jaarverslag van 2016. Het bestuur is 

gedechargeerd. In de najaarsledenvergadering is ingestemd met het beleids-

plan 2018-2021 en de begroting van 2018.

Beleidsplan en begroting
In 2017 is het beleidsplan 2018-2021 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 eerste jaar. Daarnaast 

wordt de sector doorgaans toch geconfronteerd met onverwachte onder-

werpen die moeten worden opgepakt waardoor voor het secretariaat de 

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 2018 is bepaald welke midde-

len beschikbaar zijn t.b.v. het functioneren van het secretariaat binnen de 

BKV B.V.
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statutaire en beleidsmatige kaders van de VVT zoals deze zijn vastgelegd in 

het beleidsplan 2018-2021. Het bestuur en het dagelijks bestuur handelen 

voor het stellen van prioriteiten naar bevinding van zaken, binnen de kaders 

van de vastgestelde begroting.

Besloten wordt om betreffende de financiële verslaglegging over te gaan van 

een controleverklaring door de accountant, naar een samenstellingsverkla-

ring door de accountant. Parallel daaraan zal de kascommissie van de VVT 

uit financieel deskundigen worden samengesteld.

Loon tijdens vakantie
In de najaarsledenvergadering wordt gemeld dat het CNV standaard stui-

tingsbrieven heeft opgesteld voor werknemers voor een hoger loon bij het 

opnemen van vakantie. De aanleiding is een uitspraak van het Europese hof 

dat heeft geoordeeld dat, wanneer een werknemer normaal gesproken toe-

slagen krijgt wanneer er wordt gewerkt, dit onderdeel is van het gebruikelijke 

loon en dat dit gebruikelijke loon moet worden betaald tijdens vakantie. Dit is 

tijdens de onderhandelingen aangegeven, maar de uitspraak is niet duidelijk 

over overuren. Daarom is dit punt afgevoerd. Het CNV voegt echter de daad 

bij het woord en wil kijken of dit juridisch is af te dwingen. Dit moet juridisch 

goed worden onderzocht, maar in potentie zou dit een forse loonkostenstij-

ging voor bedrijven kunnen betekenen. Dit wordt vervolgd in 2018.

Bestuur
De heer A.G. Klijn (secretaris) is aftredend per 31 december 2017 als dagelijks 

bestuurslid van de VVT. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Het bestuur 

doet een bindende voordracht voor een nieuw lid van het dagelijks bestuur: de 

heer F.J.E. van Schaijik. De leden van de VVT stemmen in met de bindende 

voordracht, hetgeen betekent dat de heer F.J.E. van Schaijik voor de komende 

drie jaar de functie van secretaris zal bekleden binnen het bestuur.

De heer S.G. Splinter is aftredend per 31 december 2017 als dagelijks 

bestuurslid van de VVT. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er wordt in 

2017 nog geen bindende voordracht gedaan door het bestuur in afwachting 

van een opvolger.

Herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar in het bestuur zijn de heren 

M. Broekhuizen (voorzitter regio Noord-Nederland), M.T. Blom (voorzitter 

regio Noord-Holland) en A. Haegens (voorzitter regio Oost-Brabant/Limburg).

De openstaande vacature voor de functie van voorzitter regio Midden-

Nederland is ook in 2017 niet ingevuld. Zie bijlage 1 voor de samenstelling 

van het bestuur en commissies.

Secretariaat
Het secretariaat in Culemborg wordt in 2017 bemenst door:
 » dhr. L.G.A.M. Verhagen, directeur VVT en SEVT
 » dhr. C.D.A. van Unen, deskundige KAM & Techniek VVT (tot 7 mei 2017)
 » dhr. P.W.J. van den Berg, deskundige KAM & Techniek VVT
 » dhr. W.A.C. Spek, deskundige KAM & Techniek (per 1 maart 2017)
 » mw. A.J.T.E. van der Heijden-van de Laak, office manager VVT
 » mw. C.J.P.M. Samuels-Soeterboek, management assistent VVT
 » mw. S.J.G. van Zandvoort-Duijf, opleidingscoördinator SEVT

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

Transport en Logistiek Nederland (TLN)
De VVT heeft een speciale relatie met TLN, Transport en Logistiek Nederland. 

TLN vertegenwoordigt de branche van het beroepsgoederenvervoer over de 

weg. Samen met TLN sluit de VVT de cao af van het “Beroepsgoederenvervoer 

over de weg en de verhuur van mobiele kranen”, met FNV, CNV Vakmensen en 

M. Verschoor B.V.
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De Unie. Over allerlei onderwerpen vindt er frequent overleg plaats tussen TLN 

en VVT.

De VVT heeft een zetel in de Sociale commissie van TLN ten behoeve van 

informatie-uitwisseling, stroomlijning van het cao-overleg en onderwerpen 

die op sociaal gebied spelen. Voor de representatie van de VVT: zie bijlage 6.

De VVT heeft een zetel in het bestuur van de deelmarkt exceptioneel trans-

port en TLN is lid van de ad hoc commissie Ontheffingen en Vergunningen 

van de VVT. 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 certificatiesysteem en de SSVV 

Opleidingengids.

Deze gids wordt binnen het SSVV beheerd door een centrale waarborgcom-

missie en wordt voor het opstellen en onderhouden van de opleidingssche-

ma’s ondersteund door een schemagebonden waarborgcommissie. De SSVV 

opleidingengids is een initiatief van VNCI, SIR en Nogepa.

De VVT is lid van de waarborgcommissie SSVV Opleidingengids betreffende 

heffen en hijsen.

In 2017 treedt de VVT toe als lid van het SSVV waarmee zij zitting krijgt in 

het bestuur van het SSVV. Dit besluit wordt genomen op basis van het feit 

dat binnen het bestuur van het SSVV dezelfde punten op de agenda staan 

inzake veilig en vakbekwaam werken, als deze ook op de agenda staan van 

de VVT. De ideale basis om de samenwerking op te zoeken, waarbij het doel 

is om verbinding te creëren in al dan niet bestaande veiligheidssystemen, 

oplossingen, procedures en informatievoorziening. Het SSVV is positief 

gestemd over de onderwerpen en activiteiten die binnen de VVT behandeld 

worden en de aanwezige deskundigheid.

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 opleidingen die voor de sector noodzakelijk zijn te waarborgen. Het gaat 

om opleidingen die door de sector zelf als belangrijk worden geacht en die 

zonder steun vanuit de sector niet gegeven zouden worden.

Samenwerking met Bouwend Nederland
De VVT vindt samenwerken met andere voor de VVT relevante branches 

belangrijk. Belangrijk, omdat wanneer men de krachten bundelt, een grotere 

groep wordt vertegenwoordigd en onderlinge afstemming tot synergie voor 

de bedrijven leidt. Bouwend Nederland is een partij waarmee de VVT de 

samenwerking op het gebied van verticaal transport en daaraan gerelateerde 

zaken zoekt. Dat Bouwend Nederland hier op voorhand niet in is geïnteres-

Peinemann Kranen B.V.
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seerd, is op zich niet zo verwonderlijk; men is vele malen groter dan de VVT 

en er is sprake van opdrachtgeverschap versus opdrachtnemerschap. Op 

het gebied van veilig en vakbekwaam werken komen echter de belangen 

samen. De recente historie wijst uit dat, op basis van onderzoeken van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid en in het algemeen de oproep op meer 

ketenregie door de aannemers, dit onderwerp hoog op de agenda van 

Bouwend Nederland komt te staan. De VVT was dan ook erg blij met de uit-

gestoken hand die werd geboden door de KOMAT van Bouwend Nederland, 

die samen met de VVT de ambitie heeft om richtlijnen voor veilig verticaal 

transport op te stellen, wellicht uitmondend in Arbocatalogi overkoepelend 

voor sectoren (Bouwend Nederland vertegenwoordigt de bouwsector en de 

VVT is onderdeel van de transport- en logistieke sector).

Richtlijn torenkranen en richtlijn mobiele kranen
Bouwend Nederland heeft in 2016 een richtlijn torenkranen gepubliceerd en 

denkt erover om hier een Arbocatalogus voor te maken. De VVT heeft een 

eigen Arbocatalogus Verticaal Transport en veel publicaties betreffende het 

veilig werken met mobiele kranen. Om eenduidigheid in de markt te bevorde-

ren heeft de VVT daarom het plan opgepakt om een richtlijn mobiele kraan 

te gaan opstellen, waarbij de samenwerking met de KOMAT zal worden 

opgezocht. De VVT start hiermee in december 2017.

Samenwerking met STL
Het sectorinstituut voor de transportsector is STL. De letters STL staan voor 

Sectorinstituut Transport en Logistiek. STL richt zich op het functioneren 

en de ontwikkelingen van 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 staat voor instroom in, doorstroom binnen en uitstroom uit de sector, 

voor inzetbaarheid van werknemers, voor veilig en gezond werken, voor 

plaatsing van werknemers in en behoud van werknemers voor de sector. 

Waar de sociale partners voor deze aspecten de arbeidsmarkt willen stimule-

ren en/of ondersteunen, is STL de uitvoerder voor de sector. De VVT streeft 

ernaar dat de inspanningen die voor instroom en opleiding van chauffeurs 

worden gedaan ook voor machinisten worden opgetuigd. 

 

STL is derhalve o.a. uitvoerder van het SOOB-subsidiebeleid, het sector-

plan Transport en Logistiek, doet arbeidsmarktonderzoek, plaatst MBO 

BBL-leerlingen in de sector, is het kenniscentrum voor functiewaarde-

ring (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 en ten behoeve van het welzijn 

van de sector.

De VVT werkt samen met STL aangaande het onderhouden van de 

Arbocatalogus Verticaal Transport, het onderhouden van de branche RI&E  

en het ondersteunen van bedrijven met de implementatie van de branche 

RI&E en te helpen aanpassen op het bedrijf. De VVT helpt ook bij het opstel-

len en onderhouden van beroepskwalificaties voor het mbo onderwijs en in 

de toekomst voor de eigen branchekwalificatie structuur. De VVT is in samen-

werking met STL in 2015 het project gestart betreffende het opstellen van 

een branche kwalificatiestructuur voor de sector met als doel leren tijdens het 

werk mogelijk te maken.

De VVT voert werkzaamheden uit onder de werkingssfeer van STL voor 

verticaal transport. Deze werkzaamheden zijn ten behoeve van alle bedrijven 

en niet alleen voor de leden. Hierbij kan als voorbeeld worden gedacht aan 

het opstellen van de Arbocatalogus Verticaal Transport en de branche RI&E, 

die via het Arboportaal van STL voor alle bedrijven is te gebruiken.

Samenwerking met Sdu
De VVT is auteur van de uitgave AI-17 “Hijs- en hefmiddelen” van de Sdu. Dit 

is een gewilde titel bij de Sdu en zij zijn tevreden over de samenwerking met 

de VVT. De Sdu gaat overstappen naar het digitaal ontsluiten van informatie. 

De VVT heeft aangegeven behoefte te hebben aan een fysieke uitgave van 

AI-17. Toegezegd is dat dit mogelijk blijft. Het vullen van het portaal met 

aanvullende informatie is in 2017 bijna afgerond.

Ledenmutaties
Voor de ledenmutaties: zie bijlage 2. Het ledensaldo is plus twee. Nieuwe 

leden weten de VVT te vinden.

De VVT is een vereniging die haar zeggenschap ontleent aan representativi-

teit (aantal leden) en als doelstelling heeft bedrijven die verticaal transport-

middelen exploiteren te verenigen. Deze argumenten maken dat doorgaans 

wordt besloten om nieuwe bedrijven die binnen de scope van de verenging 

vallen zoveel mogelijk toe te laten als lid van de vereniging.

Panteia/NEA onderzoek
Panteia/NEA doet onderzoek naar de transportsector en stelt hiervoor 

publicaties op. In overleg met de VVT heeft Panteia/NEA een onderzoek ont-

wikkeld naar de ontwikkelingen van het kostenniveau voor verticaal transport 

binnen de transportsector. De VVT koopt dit onderzoek voor haar leden en 

verspreidt dit onder haar leden.

De VVT publiceert voor haar leden het Panteia/NEA rapport “Ontwikkeling 

kostenniveau verticaal transport 2017 en 2018” voorafgaand aan de 

najaarsledenvergadering.

Verbruggen-Volkel B.V.
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Evaluatie seminar over hijsongeval Alphen a/d Rijn
Op 8 december organiseert de VVT in nauwe samenwerking met AON een 

seminar over het hijsongeval in Alphen aan den Rijn. De VVT verzamelt de 

leerpunten en publiceert deze. Het bestuur evalueert dit seminar en vraagt 

zich af wat voor invloed dit heeft op de ingezette koers van de VVT. De VVT 

is al doende om de bedrijven in de sector te helpen met het beheersbaar 

maken van veiligheidsrisico’s door middel van de introductie van OHSAS 

18001-ondersteuning en een nieuwe branche RI&E, om deskundigheid beter 

te borgen met het project ‘Branchekwalificatiestructuur (BKS)’ en aandacht 

te vragen voor betere afspraken betreffende ketensamenwerking met het 

project ‘Regie- of aangenomen werk’. Kijkend naar ongevallen in het alge-

meen is de conclusie dat gedrag van mensen een zeer wezenlijke rol speelt. 

Wanneer goed opgeleide mensen niet handelen naar wat ze hebben geleerd, 

kunnen er nog steeds risico’s worden geïntroduceerd. Het bestuur besluit 

daarom dat gedrag ook een aandachtspunt van de VVT moet worden.

VVT Service
Ten behoeve van een eerste aanzet tot gedragsbeïnvloeding lanceert de VVT 

een campagne met tien voorlichtingsposters/-leaflets met behulp van het 

systeem CompanyBoxx van Bens. Deze posters en leaflets kunnen via dit 

systeem worden voorzien van een bedrijfslogo en zijn daarmee direct gereed 

voor gebruik. Dit wordt aangeboden op de website voor leden onder VVT 

Service.

Evaluatie regiovergaderingen
Er bestaat de indruk dat de opkomst tijdens de regiovergaderingen terug-

loopt. Kijkend naar de vertegenwoordiging van bedrijven in 2016 en 2017, 

dan wordt dit beeld niet echt bevestigd. Het aantal vertegenwoordigde 

bedrijven is redelijk stabiel, in het najaar 2017 was het aantal personen 

dat de vergadering bezocht wel afgenomen. De opkomst verschilt per regio 

van >50% tot <10%, gemiddeld bezoekt 35% van alle lidbedrijven jaarlijks 

de regiovergaderingen. Dit lijkt niet slecht, maar het blijft een punt van 

aandacht. Het bestuur wil door middel van een enquête inventariseren of er 

wellicht verbeterpunten of andere behoeften zijn, om vervolgens deze kennis 

in te zetten om een groter aantal leden voor deelname aan de regiovergade-

ringen te interesseren.

Verder wordt gesproken over de inhoud van de regiovergaderingen. Hoewel 

het secretariaat graag zoveel mogelijk wil delen met de leden, is een onder-

werp niet altijd even interessant voor ieder lidbedrijf. Sommige onderwerpen 

zijn daarentegen wél van belang voor alle bedrijven, maar zijn qua inhoud 

dermate complex of ronduit saai, dat men zich kan afvragen of zo’n thema 

zich dan wel leent voor een regiovergadering en niet beter op een andere 

wijze gecommuniceerd kan worden. Besloten wordt om het programma 

zodanig aan te passen dat er tijd komt voor meer technische onderwerpen 

waar dan weer geassocieerde bedrijven bij kunnen worden betrokken.

Vanwege de zeer lage opkomst uit de regio Midden-Nederland en het al 

enige tijd ontbreken van een regiovoorzitter en de gemiddeld lage opkomst 

Remie Kraanverhuur B.V. Bultena Verreikerverhuur B.V.  
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in aantallen mensen, wordt het secretariaat gevraagd om een voorstel te 

maken voor herindeling van de regio’s naar minder regio’s. Het doel is om te 

stimuleren dat meer bedrijven elkaar zo toch kunnen ontmoeten, zonder dat 

de reistijd hierdoor drastisch toeneemt.

Reclame voor de ESTA
De ESTA is de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen van 

kraanverhuurbedrijven en/of exceptioneel transportbedrijven. Van 2003 tot 

en met 2007 heeft de VVT de verantwoordelijkheid op zich genomen om het 

secretariaat van de ESTA voor haar rekening te nemen. Daarna is besloten 

dat de ESTA dit zelf ter hand moet gaan nemen. De VVT heeft hieraan een 

belangrijke bijdrage geleverd. Om zelf een secretariaat te voeren en om aan 

dit doel toegewijd invulling te kunnen geven, aan de activiteiten van een 

koepelorganisatie, zijn inkomsten nodig. De ESTA heeft in 2016 daarvoor het 

zogenaamde ESTA supportership ontwikkeld, bedoeld als sponsoring door 

bedrijven die de werkzaamheden van ESTA op waarde schatten en daarbij 

gebruik kunnen maken van de voordelen die dit bevat. De VVT heeft hier 

meerdere malen reclame voor gemaakt bij haar leden omdat men de ESTA 

als belangrijk initiatief waardeert. Zo biedt de VVT op aanvraag van de ESTA 

ook in 2017 de gelegenheid om in de voorjaarsledenvergadering een presen-

tatie te houden over de ESTA in zijn algemeenheid en het ESTA supportership 

in het bijzonder.

Voor alle andere bestuurszaken betreffende de ESTA, zie het hoofdstuk ESTA.

Richtlijn mobiele kraan
Besloten wordt om naast AI-17 “Hijs- en hefmiddelen”, in navolging van de 

richtlijn torenkraan van Bouwend Nederland, een richtlijn mobiele kraan op te 

stellen. In december van 2017 wordt daarmee gestart.

Deelname richtlijn bouw- en sloopveiligheid
In navolging van een van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende het ongeval bouwplaats 

Rijnstraat in Den Haag waarbij steigerdelen uit de kraan naar beneden zijn 

gevallen, start de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht met het opstellen 

van de richtlijn bouw- en sloopveiligheid. Aboma wordt ingehuurd voor het 

opstellen van deze richtlijn. De VVT is betrokken bij het onderwerp veilig-

heidsafstanden en heeft voor dat onderwerp input geleverd.

Code 95 en TCVT bijscholing
Het CCV CBR en het ministerie van I&M zijn niet te overtuigen van het feit 

dat hijskranen ook kunnen laden en lossen. Laden en lossen en het bedienen 

van laad- en losmachines valt onder de scope van de richtlijn vakbekwaam-

heid chauffeurs en hijswerkzaamheden niet, zo is de uitleg. Vanuit de Arbo- 

en Warenwet worden eisen gesteld aan hijskranen, de bediening ervan en 

het veilig werken hiermee. Betreffende de uitvoering van hijswerkzaamheden 

wordt er een relatie gelegd naar werkzaamheden op bouwplaatsen. Dit is 

Jac. Goud B.V.

Haegens Kraanverhuur B.V.
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bedoeld om de werkingssfeer van de regelgeving te duiden. Helaas wordt 

dit uitgelegd als zijnde dat hijsen dus geen laad- en losactiviteit is. Het lukt 

de VVT om uitstel te krijgen van de uitsluiting van TCVT-opleidingen voor 

het meetellen voor behoud van code 95 op het rijbewijs tot 1 maart 2018. 

In de tussentijd zet de VVT bij de TCVT in gang om aan te geven dat laad- 

en losactiviteiten wel degelijk deel uitmaken van hijswerkzaamheden van 

machinisten, om zo het probleem opgelost te krijgen. Dit was in 2017 nog 

niet afgerond.

Machinist en code 95
Er ontstaat een verschil van inzicht tussen ILT en de VVT over of een 

machinist wel of niet in het bezit moet zijn van code 95 bij het C-rijbewijs. In 

overleg onder leiding van het ministerie van I&M wordt vastgesteld dat een 

machinist niet in het bezit hoeft te zijn van code 95, ook niet wanneer deze 

met een ballastaanhanger achter de kraan rijdt. Voor rijden met een trekker 

met een ballasttrailer is men van mening dat de chauffeur wél in het bezit 

moet zijn van code 95. De VVT is het hier niet mee eens maar kan hiermee 

leven, om zo het dossier te sluiten.

Aanpassing VVT Erkenningsregeling
De Arbocommissie heeft de VVT Erkenningsregeling geëvalueerd en gerap-

porteerd aan het bestuur. Het bestuur heeft dit besproken en heeft besloten 

dat het nagaan of de RI&E van het bedrijf voldoet aan de branche RI&E 

verticaal transport onderdeel zal worden van de Erkenningsregeling. Ook is 

besloten om de Erkenningsregeling op vrijwillige basis voort te zetten en dit 

geen onderdeel uit te laten maken van de lidmaatschapsvereisten.

Aandacht voor hijsplannen
De VVT vindt het al jarenlang belangrijk dat er betere afspraken worden 

gemaakt en worden vastgelegd met betrekking tot het veilig uitvoeren van 

hijswerkzaamheden. Vanuit de Arboregelgeving is het zelfs verplicht om een 

hijsplan te maken. De VVT publiceert in 2016 de richtlijn hijsplan waarin 

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.
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wordt aangegeven wat erin hoort te staan en welke vormen van vastlegging 

er zijn vanuit de regelgeving. Vanuit de Arbocommissie van de VVT bestaat 

de behoefte om aandacht te schenken aan het proces van het opstellen van 

een hijsplan, de inventarisatie van de risico’s en het nemen van maatre-

gelen. Dit is de basis voor wat er in een hijsplan opgenomen hoort te zijn, 

afgezet tegen de aanwezige deskundigheid bij een bedrijf. Een werkgroep 

start hiermee en eind 2017 wordt besloten om dit op te nemen in de richtlijn 

mobiele kranen die door de VVT gaat worden opgesteld.

Veilige opstelplaatsen voor kranen bij windmolens
Het plaatsen van windmolens wordt een steeds kritischer activiteit. De 

nieuwe uitdagingen die gezien worden zijn de verlenging van de hijshoogtes 

door de steeds hoger wordende windmolens. Hijskranen met extra ver-

lengde masten worden steeds vaker ingezet bij het plaatsen van windmo-

lens. In bijzondere omstandigheden, onder andere in combinatie met een 

matige bodeminstabiliteit, neemt de kans op het omvallen van de kraan 

daardoor toe.

Om te voorkomen dat veilige opstelplaatsen voor kranen bij windmolens 

onderdeel worden van een commerciële afweging, is er een initiatief gestart 

om hier een richtlijn voor te gaan ontwikkelen. Het project wordt geleid door 

SBRCURnet en de VVT besluit om daaraan deel te nemen en het hoofdstuk 

betreffende de hijskraan en optredende bodemdrukken op zich te nemen.  

De VVT levert dit hoofdstuk in 2017 op. De complete richtlijn is in 2017 nog 

niet opgeleverd. De uitvoering van het project wordt eind 2017 overgedragen 

aan STOWA.

Werken met een werkbak
Het werken met een werkbak hangende aan een kraan, of beter verwoord, 

het hijsen van personen met een hijskraan, is in principe verboden. De 

Europese regelgeving biedt echter landen de mogelijkheid om op basis van 

nationale regelgeving hier uitzonderingen op te maken, waardoor het moge-

lijk wordt om personen te hijsen met werkbakken in kranen. Daarom verschilt 

de regelgeving per land. Dit is niet alleen in Europa zo, maar over de hele 

wereld. De ESTA zit in een overlegplatform met daarin o.a. vertegenwoordigd 

de CICA (Australië), de SC&RA (Noord-Amerika) en de FEM (alle toonaan-

gevende kraanfabrikanten). Dit platform heet International Crane Stakeholder 

Association (ICSA). De ICSA heeft een richtlijn ontwikkeld voor het werken 

met een werkbak, bedoeld voor verenigingen en organisaties om deze te 

gebruiken om ingevoerd te krijgen in nationale regelgeving. Kort samengevat 

bevat de richtlijn dat werken met een werkbak is toegestaan op basis van 

50% van de capaciteit van de kraan en dat er met een proeflast een proef-

hijs moet worden uitgevoerd, waarbij het gehele hijstraject wordt afgelegd 

als extra zekerheid om na te gaan of de kraan stabiel staat opgesteld. In de 

lobby om het verschil van inzicht dat is ontstaan bij het werken met werkbak-

ken hangende in een kraan bij het verwijderen van asbestdaken, probeert de 

VVT draagvlak te krijgen voor invoering van deze richtlijn in Nederland.

Vergunningen gemeenten
Er komen verzoeken van leden of de VVT kan zorgen voor harmonisatie van 

verordeningen van gemeenten, bijvoorbeeld voor precario of het afzetten van 

wegen. Voor de VVT is dit erg arbeidsintensief; dit is vrijwel niet te belobbyen 

via de VNG. Bovenal loopt men hier risico dat men gemeenten op ideeën 

brengt waardoor situaties zelfs kunnen verslechteren. Besloten wordt om 

hier vooralsnog geen actie op te ondernemen en om na te gaan hoe TLN hier 

mee omgaat.

Verder spreekt het bestuur over:
 » Ontwikkelen spreadsheet kostencalculatie.
 » Analyse uitkomsten bedrijfsenquête STL.
 » Resultaat sectorplannen STL (presentatie Willem de Vries, directeur STL).
 » TCVT symposium ‘TCVT en veilig hijsen in de keten’.

Schuurmans Helvoirt Verhuur B.V.
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Implementatie OHSAS 18001 wordt ISO 45001
Na afronding van het project OHSAS 18001, het opstellen van een 

basishandboek voor bedrijven, maakt de VVT werk van de implementatie. 

Bedrijven melden op basis van interesse en de eerste wordt aangeboden 

om een pilot te doen zodat de VVT ervaring kan opdoen met de implemen-

tatie. In 2017 wordt duidelijk dat OHSAS 18001 wordt omgezet naar de ISO 

45001. De VVT wacht met implementatie totdat ISO 45001 ondersteuning 

kan worden geboden.

Onderzoek HZC en FNV naar omstandigheden 
kraanmachinisten
HZC en FNV houden een enquête onder kraanmachinisten en rapporteren 

dit aan Bouwend Nederland en in de pers. In een aantal bevindingen kan de 

VVT zich vinden en met name de constatering dat het deskundigheidsniveau 

van de aanpikker die de last aanslaat geregeld zeer bedenkelijk is. Hierdoor 

ontstaan onnodig gevaarlijke situaties die vaak maar net goed aflopen. 

HZC en de VVT vinden elkaar hierin en bezoeken Bouwend Nederland om 

J. Boeter Kraanverhuur en Speciaal Transport
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B.V. Kraanbedrijf BKF 
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meer aandacht voor deskundigheid van de aanpikker op bouwplaatsen te 

bepleiten. Hieruit ontstaat een sector breed overleg dat zich hierover buigt. 

Dit overleg is in 2017 nog niet afgerond.

Start omzetting Sdu uitgave AI-17 “Hijs- en 
hefmiddelen”
In 2016 wordt gestart met de omzetting van de papieren uitgave van AI-17 

naar een web based portaal, Arbozone. De VVT werkt hieraan mee, echter 

wil de VVT graag een uitgave in boekvorm behouden. Hieraan wordt verder 

gewerkt in 2017 en afgerond in 2018.

Collectief abonnement op Arbozone
Het bestuur bekijkt of het voor leden van de VVT interessant kan zijn om 

collectief een abonnement af te sluiten op Arbozone, het Arboportaal van 

de Sdu waar alle AI-bladen inclusief AI-17 op worden gepubliceerd. Het 

bestuur vindt de kosten te hoog in verhouding tot de verwachting dat men er 

gebruik van maakt. Bovendien zijn de leden van de VVT gewend dat de VVT 

ze informeert als onderdeel van het lidmaatschap. Besloten wordt om dit niet 

aan de leden aan te bieden.

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

erkend als branche RI&E. Dit betekent dat voor bedrijven met 25 medewer-

kers of minder, bij het gebruik van deze RI&E, er geen toetsing door een 

kerndeskundige (meestal een HVK-opgeleid persoon) hoeft plaats te vinden.

De VVT maakt ten behoeve van de implementatie van de branche RI&E 

afspraken met het sectorinstituut STL om dit gratis te kunnen doen. Voor de 

leden van de VVT organiseert de VVT een arrangement met de SEVT waarbij 

er tijdens de implementatie van de branche RI&E tevens een preventieme-

dewerker wordt opgeleid. Dit is mogelijk omdat de RI&E die de VVT hanteert 

een verwijzing heeft naar alle Europese en nationale regelgeving en het 

veiligheidshandboek van de VVT. In 2017 implementeert de VVT bij 33 

bedrijven de nieuwe branche RI&E.

Kraanbedrijf en Transportservice P&K B.V. 

Van Santen Transport B.V. 
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Branchekwalificatiestructuur en werkend leren
De sector is zelf het beste in staat om deskundigheid van personen in kaart 

te brengen. Dit is de basis voor het opleiden van personeel voor de sector, 

om de medewerkers zo goed mogelijk voor te bereiden om veilig hun werk-

zaamheden te kunnen verrichten. Daarom heeft de VVT de wens om een 

eigen branchekwalificatiestructuur op te stellen, bestaande uit beroepspro-

fielen bij functies en/of rollen die in de sector voorkomen. Met het opstellen 

van deze structuur kan het onderwijs worden gevoed; bijvoorbeeld het 

onderhouden van de beroepsprofielen voor het mbo onderwijs via het SBB, 

maar ook het vakgericht of cursorisch onderwijs zoals bijvoorbeeld de TCVT-

certificatieschema’s en SEVT-certificatieschema’s. Daarnaast is de VVT op 

zoek naar leren tijdens het werken; het waar mogelijk volledig integreren van 

opleiden en werken. Goede instructie van het personeel draagt namelijk bij 

aan het veiligheidsgedrag van mensen en heeft een positief effect op het 

verminderen van het risico op ongevallen.

De VVT heeft nagedacht over het ontwikkelen van een methode waarbij 

bijscholen en het leren tijdens het dagelijkse werk worden gecombineerd 

en kan worden geregistreerd. De VVT heeft hiervoor een projectvoorstel 

ingediend via de Overlegraad T&L bij sociale partners en in 2016 is dit 

project onder regie en uitvoering van STL (het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek) van start gegaan om dit te realiseren. De scope van het project is 

om de methode te bedenken voor de machinist mobiele kraan als pilot, maar 

uiteindelijk is het bedoeld voor de hele sector transport en logistiek.

Een dergelijk systeem kan veel voordelen hebben; leren vlak voor uitvoering 

van de werkzaamheden levert het beste leerresultaat op. Investeren in 

werkvoorbereiding om dit mogelijk te maken betekent dat opleiden op zich 

geen kostenpost meer is, maar een investering in veilig werken. Het systeem 

maakt het mogelijk om, bij voldoende aanbod, de scholing op het niveau van 

de machinist als individu mogelijk te maken. De uitdagingen in het systeem 

liggen vooral in een praktische manier van registreren, of anders gezegd het 

praktisch kunnen verzamelen van “bewijslast”; dit moet onder een bepaalde 

mate van toezicht en het creëren van goed passend en praktisch aanbod 

van leermiddelen, ofwel “instructies”. Dit moet zowel voor het theoretische 

aspect als voor het praktische aspect worden uitgewerkt. Voor de werkne-

mer biedt het voordelen omdat hij zijn persoonlijke ontwikkeling kan volgen 

en zijn ambitie daarin beter kan bepalen.

In 2017 heeft de VVT in samenwerking met STL een pilot uitgevoerd  

betreffende het praktisch verzamelen van bewijslast, maar dit bleek  
Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V.
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onvoldoende effectief. In 2018 wordt ingezet op het ontwikkelen van  

instructies passend bij de praktische werkprocessen die onderdeel  

kunnen worden van de werkvoorbereiding; het vooraf juist instrueren  

dan wel herhalen van juiste instructies als alternatief voor scholing en 

bijscholing.

ECOL: Europese bewijs van vakbekwaamheid voor 
machinisten
De ESTA is het ECOL-project gestart om te komen tot een Europees bewijs 

van vakbekwaamheid voor machinisten. ECOL staat voor European Crane 

Operator Licence. De VVT neemt hieraan deel.

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

‘Branchekwalificatiestructuur’ en certificatie of registratie van vakmanschap 

binnen de TCVT. De VVT probeert deze ontwikkelingen zo goed mogelijk op 

elkaar afgestemd te krijgen.

Meewerkend Voorman
Het beroepscompetentieprofiel Meewerkend Voorman van de VVT is de 

basis voor het certificatieschema Meewerkend Voorman dat is opgesteld 

door XY Masterclass i.s.m. de SEVT. Hetzelfde beroepscompetentieprofiel 

Meewerkend Voorman van de VVT is ingevoegd in het SBB kwalificatie-

dossier (KD) uitvoeren/werkvoorbereiden, waar de uitvoerder hijswerken  

een uitstroomprofiel van is. De meewerkend voorman in verticaal transport 

staat qua opleiding op het niveau van uitvoerder in bouw.

De VVT wil het beroepsprofiel van de meewerkend voorman gaan opstel-

len in het format dat is bedacht in het project ‘Machinist mobiele kraan’, 
om vervolgens te gaan onderzoeken of er een ‘werkend leren’ persoonlijk 

opleidingsportfolio ontwikkeld kan worden van machinist naar meewerkend 

voorman. Op basis van o.a. het nieuwe beroepsprofiel wil de SEVT bekijken 

of de opleiding moet worden herzien.

VVT certificatieregeling voor opleiders
In het bestuur wordt de vraag gesteld of de VVT een certificatieregeling 

of erkenningsregeling voor opleiders in het leven moet roepen. Er bestaat 

kwaliteitsverschil tussen opleiders en sommigen vinden een keurmerk voor 

opleiders in het verticaal transport wenselijk. Het bestuur vindt niet dat dit 

op het pad van de VVT thuishoort. Bovendien is de VVT voorstander van het 

systeem dat opleiden vrij is en dat het examen bepalend is of iemand een 

certificaat waardig is. Opgemerkt wordt dat er aan de ontwikkeling bij de 

ESTA betreffende het ECOL (Europese certificaat voor machinisten) wel eisen 

worden gesteld aan opleiders, vervat in een certificatieregeling. Juist omdat 

er verschillen in opleiding kunnen zijn en men wil voorkomen dat wanneer 

iemand zeven keer examen doet, deze het per ongeluk haalt. In de toekomst 

kunnen opleiders van de ECOL-certificatieregeling gebruik maken.

BBL opleidingsroute voor machinisten
Geconstateerd wordt dat er gedurende de crisisjaren steeds minder jongeren 

worden geënthousiasmeerd voor de mbo niveau 3 vakopleiding machinist, 

waardoor de opleiding onder druk komt te staan. SOMA stopt zelfs met het 

aanbieden van de BBL-opleiding voor dit beroep. Besloten wordt om via STL, 

net als voor chauffeurs, een BBL-route te ontwikkelen voor machinisten. STL 

pakt dit op en gaat in gesprek met o.a. SOMA en Zadkine in Rotterdam om 

dit te gaan organiseren. In 2017 is dit nog niet geheel afgerond.

MEER INFO

Verder zie overzicht Opleidingscommissie, bijlage 9 bij dit verslag.

Mammoet Nederland B.V. 
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Ontwikkelingen en gebruikservaring kranen
Ontwikkelingen van en gebruikservaringen met kranen zijn in eerste aanleg 

een aangelegenheid tussen gebruiker en fabrikant en/of importeur. De 

VVT wil graag de vinger aan de pols houden betreffende ontwikkelingen en 

gebruikerservaringen van enige importantie om de leden hierover te kunnen 

informeren. De Technische commissie helpt mee deze onderwerpen te 

filteren. De VVT wil graag hierover worden geïnformeerd door of overleg met 

importeurs of fabrikanten. De VVT is blij om Spierings kranen als lid van de 

Technische commissie te verwelkomen.

MEER INFO

Verder zie overzicht Technische commissie, bijlage 7 bij dit verslag.

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.

TECHNIEK

Van der Heide Kraanverhuur V.O.F. 
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SER-advies: leren tijdens loopbaan nu echt in praktijk brengen

Werkenden zijn er zelf primair voor verantwoordelijk dat zij aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze beter in de gelegenheid worden gesteld 

met maatregelen en instrumenten die passen bij wat zij al kennen en kunnen. Dat is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland de rode draad in het advies dat de 

Sociaal-Economische Raad (SER) vandaag heeft uitgebracht.

Noodzaak is hoog
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden dat de SER tot een breed advies over leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan is gekomen. ‘Als gevolg van technolo-

gische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering is de noodzaak hoog om 

dit daadwerkelijk in praktijk te gaan brengen’, stellen ze.

Gebruik trekkingsrecht stimuleren
Daarom pleit de SER onder meer voor de mogelijkheid om opleidingen in deeltrajecten te kunnen volgen en ook zo het gebruik van het bestaande trekkingsrecht te 

stimuleren. Het trekkingsrecht is het persoonlijk tegoed van de overheid dat iedereen heeft die het initiële onderwijs heeft verlaten en nog geen master heeft gedaan.

Ook privaat onderwijs
VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het zeer positief dat werkenden in het advies de mogelijkheid krijgen om - met dat trekkingsrecht - (onderdelen van)  

opleidingen te volgen bij alle erkende opleidingen, dus publiek én privaat. ‘Dat geeft hen echt een keuze. Het private onderwijs heeft aantoonbaar veel ervaring in 

de scholing van werkenden en is uitstekend in staat tot maatwerk voor deze doelgroep’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Ontwikkelen in de breedte
Van belang vinden zij ook dat in het advies de nadruk ligt op het belang van ontwikkelen in de breedte. De praktijk vraagt immers vaak niet zozeer om een hoger 

niveau van kennis, maar juist om verbreding daarvan naar andere terreinen of om gewoon bij te blijven.

Ontwikkelrekening voor werkenden
De SER pleit verder voor een ontwikkelrekening voor alle werkenden, waarop zij fiscaal vriendelijk voor hun verdere loopbaanontwikkeling kunnen sparen als hun 

trekkingsrecht op is. Ook werkgevers kunnen daarop storten, maar alleen vrijwillig, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Ze zijn en blijven immers verantwoorde-

lijk voor functiegerichte scholing en betalen daar al voor.’

Bron: VNO-NCW, 29 maart 2017

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.
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Verlenging convenant onbelaste 
onkostenvergoedingen
In 2017 wordt via TLN bekend dat het convenant met de Belastingdienst, 

betreffende de onbelaste onkostenvergoedingen in de cao, met vijf jaar wordt 

verlengd.

Toekomstbestendige cao
Bij TLN loopt al enkele jaren een project om te komen tot een toekomstbe-

stendige cao. Naast de wens van modernisering van de algemeen verbin-

dend verklaarde sectorale cao, is dit mede ingegeven door het samengaan 

van KNV Goederenvervoer met TLN en het samenvoegen van beide arbeids-

voorwaarden cao’s. De VVT volgt dit traject op afstand.

Voor de VVT is van belang dat flexibele inzet van personeel noodzakelijk is 

en mogelijk moet blijven, dat er maatwerkmogelijkheden moeten komen voor 

duurzame inzetbaarheid, dat aantrekkelijk moet blijven om oudere werknemers 

in te kunnen zetten en dat het beoogde loongebouw voor chauffeurs niet voor 

kraanverhuurbedrijven hoeft te gaan gelden. De VVT steunt daarom de werkge-

versvoorstellen voor de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling en de afbouw van de per-

soonlijke toeslag ook voor werknemers van ouder dan 50 jaar wanneer ze in een 

lagere functie worden ingeschaald. Verder wil men in SOOB-verband kijken naar 

maatwerkoplossingen voor duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers.

In 2016 stemt de ledenvergadering in met het verlengen van de SOOB-cao 

met een looptijd van vijf jaar en men stemt in met het voortzetten van de 

cao-deskundige bijstand, ook aangeduid als re-integratie cao.

De cao onderhandelingen voor een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao starten 

op 26 oktober 2016.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden cao en SOOB-cao
Eind 2016 starten de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsvoorwaarden 

cao voor 2017 en verder. Hieraan gekoppeld wordt er ook onderhandeld over 

een nieuwe SOOB-cao. De onderhandelingen starten stroef; het totaal aantal 

onderhandelingspunten haalt op enig moment het aantal van tachtig bijna. Dit 

wordt mede veroorzaakt doordat er wordt gesproken over vernieuwing van de 

cao. Om het traject niet onnodig lang te laten duren besluiten werkgevers begin 

maart een eindbod te doen. De bonden wijzen het eindbod af en stellen een 

ultimatum en geven aan daarna te zullen gaan staken. Voordat het ultimatum 

afloopt is er overleg tussen werkgevers en werknemers dat tot het voortzetten 

van de onderhandelingen leidt. Dit leidt tot een onderhandelingsresultaat waar 

de achterbannen van partijen, het FNV als laatste, eind juni mee instemmen. 

Hiermee is een nieuwe driejarige arbeidsvoorwaarden cao en een nieuw 

SOOB-cao een feit. Het hele traject vergt veel overleg en dus veel tijd. De 

KNV-cao en de TLN-cao worden samengevoegd wat leidt tot één cao en een 

overgangsregeling die onderdeel is van de cao.

Onderzoek arbeidsvoorwaarden cao verticaal 
transport
In het kader van het traject cao vernieuwing wordt er verkennend onderzoek 

gedaan naar een eigen arbeidsvoorwaarden cao voor de sector. Hiervoor 

wordt een interview met vertegenwoordigers van de AWVN afgenomen. Alles 

samenvattend is een eigen cao voor kraanverhuurbedrijven geen reële optie, 

mede omdat de kosten hiervoor te hoog zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 moeten bedrijven in Nederland voldoen aan de nieuwe 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, een verplichting die voort-

vloeit uit een Europese richtlijn hierover. De VVT heeft deelgenomen aan 

SOCIALE ZAKEN

Verticaal Transport Nederland B.V. 
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een werksessie hierover bij VNO-NCW en heeft daar aangegeven behoefte 

te hebben aan een soort van risico-inventarisatiemodel voor ondernemers 

om zodoende snel te kunnen bepalen wat men moet doen. VNO-NCW gaat 

hierover nog publiceren ter ondersteuning van brancheorganisaties.

Cybersecurity
Het beveiligen van digitale informatiestromen tegen aanvallen van buitenaf 

is voor veel ondernemers nog redelijk onbekend, maar wel een toenemend 

probleem. Het wanna cry virus is hier een voorbeeld van. Het is een nieuwe 

vorm van criminaliteit om zo bedrijven geld af te troggelen of door middel van 

hacken met illegaal verkregen gegevens aan de haal te gaan. Het bestuur 

besluit om hier aandacht aan te schenken tijdens een ledenvergadering.

Aanpassing pensioenregeling
Het bestuur van het Pensioenfonds Vervoer adviseert de sociale partners 

de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling te wijzigen in 68 jaar. De 

omzetting van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen  en het 

opgebouwde pensioen naar 68 jaar vindt actuarieel neutraal plaats. Tenslotte 

is het voornemen om de voorwaardelijke ouderdomspensioenen die nog een 

pensioeningangsleeftijd van 65, 66 of 67 jaar hebben, actuarieel neutraal 

om te zetten naar aanspraken op 68 jaar. Daarnaast zouden de VPL-

aanspraken eerder onvoorwaardelijk gemaakt kunnen worden. Het bestuur 

besluit om dit advies over te nemen, evenals de andere sociale partners FNV, 

CNV, De Unie en TLN.

ARBEIDSVOORWAARDEN FLEXIBILISEREN MET PKB 
PORTAAL

Een persoonlijk keuzebudget (PKB) en zeggenschap over arbeidstijden. Dat zijn 

moderne elementen in de nieuwe cao, gericht op zowel werkgevers als werk-

nemers. Vooral het PKB vormt een innovatie in het arbeidsvoorwaardenpakket. 

De sector transport en logistiek laat zien klaar te zijn voor de toekomst. Het PKB 

is een beproefde manier om arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren, zoals ook al 

in andere sectoren wordt gedaan. 

PKB Portaal voor werkgevers
TLN is met verschillende partners aan het werk om een online PKB portaal 

voor u te ontwikkelen. De focus ligt op moderne en innovatieve elementen in 

de cao. Sinds 16 oktober 2017 is het PKB portaal live en is het mogelijk alle 

informatie te vinden: www.tln-pkb.nl 

‘Mijn PKB’ in januari live
Het portaal is niet alleen een informatiebron. Vanaf januari 2018 kan uw 

werknemer in het interactieve ‘Mijn PKB’ zijn PKB spaartegoed inzien en 

naar eigen inzicht besteden. Zo worden arbeidsvoorwaarden transparanter 

en kunnen werknemers keuzes maken, die passen bij hun levensfase en 

omstandigheden. 

Daarnaast informeert ‘Mijn PKB’ u maandelijks over de door uw werknemers 

gemaakte keuzes. Gebruiksgemak en geen extra administratieve lasten. 

‘Mijn PKB’ komt in januari stapsgewijs voor u beschikbaar. Maandelijks, te 

beginnen met de salarisuitbetaling in januari, wordt er spaartegoed aan het 

PKB toegevoegd. Vanaf dat moment is ‘Mijn PKB’ ook voor uw werknemers 

volledig beschikbaar.

De VVT heeft haar website op bovenstaande berichtgeving aangepast. Onder 

het menu cao actueel vindt u de submenu’s cao wijzigingen en pkb portaal.

Bron: VVT, 24 oktober 2017

MEER INFO

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

DEFINITIEF EINDE PENSIOEN IN EIGEN BEHEER  
PER 1 APRIL 2017!

Afgelopen maandag 27 maart 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen 

beheer gepubliceerd in het Staatsblad. Met die publicatie is de afschaffing 

van het pensioen in eigen beheer per 1 april aanstaande een voldongen feit. 

Nu het pensioen in eigen beheer definitief per 1 april wordt afgeschaft, heeft 

u nog tot 1 juli 2017 de tijd om de opbouw te beëindigen. Daarbij moet u 

denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer op-

gebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel 

terughalen van een extern verzekerd pensioendeel.

Drie jaar
De komende drie jaar (2017, 2018, 2019) kunt u dan gaan kiezen wat u met 

uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen:

1. Afkopen met een belastingkorting.

2. Omzetten in een oudedagsverplichting.

3.   Uw pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is  

echter niet meer mogelijk.

Tip
Waar u ook voor kiest, laat u hierover - samen met uw partner - goed  

informeren.

Bron: Betuwsch Accountantskantoor, 28 maart 2017

Kraan & Hoogwerkerverhuur van Ginkel B.V.
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Algemeen
Naar aanleiding van correspondentie naar leden van de Railcommissie 

over de aanleiding van een ongeval met een railkraan, te weten onge-

schikte inzetplaatsen en het advies dat dit bespreekbaar gemaakt moet 

worden met opdrachtgevers, ontstaat er een dispuut tussen de voorzitter 

van de Railcommissie en het secretariaat van de VVT. Het lukt niet om 

dit uit te spreken en dit leidt tot het aftreden van de voorzitter van de 

Railcommissie. De commissievergaderingen om dit te bespreken met 

alle railcommissieleden worden slechts door een enkel bedrijf bezocht. 

Problemen kunnen niet worden opgelost zonder dialoog en dit leidt tot her-

bezinning bij de VVT betreffende de Railcommissie. Er wordt een nieuwe 

voorzitter benoemd en twee secondanten die de opdracht accepteren 

om met de railleden te overleggen over of en hoe men verder wil, zonder 

aanwezigheid van vertegenwoordiging vanuit de VVT. Ook deze vergade-

Haegens Kraanverhuur B.V.

RAIL

Berende Spoor- en Grondwerken B.V.
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ring wordt niet bezocht door de railleden. Naar aanleiding hiervan gaat de 

VVT nadenken over de toekomst van de Railcommissie, mede ook omdat 

enkele leden het lidmaatschap hebben opgezegd. Dit traject was in 2017 

nog niet afgerond.

Inspecties ProRail gebruik LMB
Op verzoek van de Railcommissie schrijft de VVT een brief naar ProRail 

betreffende het gebruik van de LMB. De eigenaren van KROL-kranen zijn 

verplicht gesteld om een LMB op de machine te bouwen, echter nu de datum 

ruimschoots is verstreken wordt hier niet op gehandhaafd. De VVT is van 

mening dat ProRail hierop moet handhaven. Naar aanleiding hiervan start 

ProRail met inspecties hierop.

MEER INFO

Voor een samenvatting van de behandelde onderwerpen in de  

Railcommissie, zie bijlage 11 van dit jaarverslag.

BKV B.V. 
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Treinongeval bij Dalfsen
Het treinongeval bij Dalfsen, veroorzaakt door een overstekende hoogwerker 

op een spoorwegovergang, vond plaats op 23 februari 2016 tussen Dalfsen 

en Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel. Een Spurttrein van Arriva 

botste op een hoogwerker die op een bewaakte overweg stond. De treinma-

chinist liet daarbij het leven.

Het ongeval is onderzocht door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 

Naar aanleiding hiervan kwam de OVV met het advies om te zorgen voor 

instructies bij overwegen om duidelijk te maken of bestuurders van zware 

en langzame voertuigen zelfstandig de overweg kunnen passeren of dat zij 

daarbij informatie en instructies van ProRail nodig hebben.

De VVT, Cumela en IPAF hebben van de OVV een aanbeveling gekregen: 

bewerkstellig dat bedrijven en bedienaars die werken met bijzondere 

voertuigen zich bewust zijn van regels en risico’s die verbonden zijn aan het 

oversteken van een overweg en bevorder dat zij die ook betrekken bij de 

voorbereiding en de uitvoering van hun werkzaamheden. Wijs hier bijvoor-

beeld op in opleidingen, nieuwsbrieven, verhuurcontracten, et cetera.

De VVT heeft in 2017 hieraan binnen haar mogelijkheden invulling gegeven. 

Het risico is opgenomen in branche RI&E, er is voorlichting geplaatst op de 

website van de VVT en er is een publicatie naar de leden gegaan betreffende 

passage spoorwegovergangen. In 2018 wordt het risico opgenomen in de 

geplande nieuwe uitgave van het veiligheidshandboek van de VVT.

The Outstanding Partner

HOOGWERKERS

Sarens Nederland B.V.
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Mammoet Nederland B.V.
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De VVT is actief binnen de TCVT in verschillende werkkamers, examencom-

missies, bestuur en het centraal college van deskundigen.

Veranderingen rondom TCVT persoonscertificatie
Het ministerie van SZW geeft aan dat het persoonscertificatie onder ISO 

17024 als gevolg van gewijzigde Europese regelgeving voortaan onder 

accreditatie moet plaatsvinden. In overleg met het ministerie blijkt ook de 

optie van registratie een begaanbare weg. 

Het ministerie stelt eisen hieraan die praktisch gezien inhouden dat de 

gangbare praktijk zoveel mogelijk moet blijven worden gevolgd. Partijen 

binnen de TCVT, waaronder de VVT, stemmen hiermee in. Dit traject wordt 

verder uitgewerkt en in 2017 wordt TCVT RA opgericht, de stichting die als 

onafhankelijke partij de registratie gaat uitvoeren. De TCVT blijft het beheer 

van de schema’s voor persoonscertificatie onder haar hoede houden. De 

verwachting is dat deze veranderingen in 2019 zullen worden doorgevoerd.

MEER INFO

Voor de verdere activiteiten van de TCVT wordt verwezen naar het  

jaarverslag van de TCVT over 2017.

Bultena Verreikerverhuur B.V.

TCVT

Kuiphuis Kraanverhuur B.V. 
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SECTORINSTITUUT PLAATST 1.500STE ZIJ-INSTROMER

Door de aantrekkende economie ontstaat er een tekort aan vakbekwame chauffeurs. Het sectorplanproject ‘2000 chauffeurs gezocht’ geeft mensen die altijd al 

chauffeur wilden worden de kans om met 90% vergoeding van het lesgeld en een baangarantie hun droombaan te realiseren. Het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek voert het project uit. Onlangs trad Maurice Toonen in dienst bij Van Rooijen Logistiek in Eindhoven en sprong de teller voor het zij-instroomproject op 

1.500. Een mooie mijlpaal.

500 extra zij-instromers
Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: “We verwachten dat de vraag naar gedreven chauffeurs blijft toenemen. Daarom hebben de sociale 

partners besloten om ruimte te maken voor nog eens 500 extra zij-instromers. Het maximaal aantal zij-instromers wordt daarmee verhoogd naar 2.500. Hierdoor 

kunnen we nog meer mensen helpen hun droom waar te maken”.

 

De kracht van samenwerking
In opdracht van de sociale partners, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen, TLN en VVT ondersteunt SOOB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de 

Sector Transport en Logistiek, bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. 

Daarom zoekt SOOB steeds actief naar samenwerking met andere instanties als dat de sector ten goede komt, zoals met het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ten behoeve van het Sectorplan Transport en Logistiek waar het project ‘2000 chauffeurs’ onderdeel van is. Het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek voert de projecten uit. 

Voor meer info zie: www.stlwerkt.nl/2000chauffeurs

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 24 mei 2017

M.J. van Riel B.V. 
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Situatie in de sector
Het aantal bedrijven dat lid is van de VVT is per saldo met twee toegenomen. 

Het aantal kranen is vrijwel gelijk gebleven en ook tussen de categorieën zien 

we nauwelijks mutaties. De bezettingsgraad van de kranen is toegenomen en 

bedrijven hebben volop werk. De overcapaciteit is verdwenen uit de markt en 

in 2017 stroomt er al weer volop nieuw materieel bij de bedrijven in de sector 

in. Voor de VVT wordt dit pas echt in 2018 zichtbaar.

2017 is een goed jaar voor de kraanverhuursector. Bedrijven scoren hoge 

bezettingsgraden wat doorgaans gunstig zou moeten zijn voor het rendement 

van bedrijven. Ook is er sprake van een beweging van uitbreiding van het 

materieelvloot. Met name het aantrekken van de bouwsector draagt hieraan 

bij. De strijd om personeel neemt ook toe; geluiden dat machinisten van 

werkgever verschuiven binnen de sector nemen toe en er wordt een groter 

beroep gedaan op SOOB-subsidie voor machinistenopleidingen wat duidt 

op een toename van de instroom. Geluiden dat het moeilijker wordt om aan 

personeel te komen of dat er zelfs al tekorten ontstaan, nemen ook toe. 

Daarmee komt de aanvankelijke mogelijkheid tot het verder laten groeien 

van de kranenvloot zwaar onder druk te staan, aangezien een uitbreiding 

uitsluitend economisch verantwoord is wanneer hiervoor ook de benodigde 

mankracht wordt gevonden.

Prijsherstel is moeilijk en blijft een belangrijke uitdaging voor de sector, 

afgezet tegen de stijgende kosten. Verbetering van de winstgevendheid is 

nodig om te kunnen investeren in het oppakken van de uitdagingen waar de 

sector voor staat. Nieuwe kranen zijn fors duurder, er komt meer vraag naar 

grotere kranen en bedrijfsmatig staat de sector voor een professionalise-

ringsslag mede door het werken met grotere kranen. Professionalisering in 

de zin van het verbeteren en stroomlijnen van accepteren en uitvoeren van 

werkzaamheden.

De complexiteit van de organisatie van veilig werken neemt toe naarmate 

er met grotere kranen wordt gewerkt, dan wel met meerdere partijen wordt 

samengewerkt bij een opdracht. Dit vergt investeringen op het gebied van 

procesbeheersing, zowel administratief, in de werkvoorbereiding en operatio-

neel, maar ook juridisch op het gebied van contractvorming en ketensamen-

werking ten aanzien van veiligheid.

Kostenindexcijfers mobiele kranen
De NEA onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van het kostenniveau voor 

verticaal transport. Voor 2017 is vastgesteld dat de kosten gemiddeld met 
Kraan & Hoogwerkerverhuur van Ginkel B.V.
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3,3% zijn gestegen. Voor 2018 verwacht men gemiddeld een stijging van 

de kosten van 4,9%. Dit komt vooral door de stijging van de loonkosten met 

maar liefst 5,7%, hogere afschrijving op materieel, hogere verzekeringskos-

ten en stijgende rentekosten.

(Als bron voor de volgende onderstaande informatie zijn gebruikt gegevens 

van het CPB, de CEP 2018, en het EIB, Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid 2018.)

Bouwproductie in 2017 
De bouwproductie heeft de opwaartse trend ook in 2017 kunnen doorzetten. 

In de afgelopen drie jaar is de productie met 20% gestegen, een reële stij-

ging met ruim € 10 miljard. De gevolgen van deze snelle groei worden echter 

ook steeds duidelijker zichtbaar. De orderboeken van bouwbedrijven raken 

steeds voller en het aantal vacatures neemt snel toe. De condities aan de 

vraagzijde zijn gunstig, maar kan de bouw de groeiende vraag nog wel aan of 

gaan aanbodrestricties het beeld meer en meer bepalen?

Kijkend naar de totale bouwproductie, dan zien we een groei van 5% totaal 

en 11,5% voor de woningbouw. In 2018 zet de groei in de woningbouw 

door met 7%. Voor 2018 wordt ongeveer dezelfde groei verwacht in de 

utiliteitsbouw en de GWW. Door het aantrekken van de woningbouw verlaagt 

de bouwproductie bij herstel en verbouw van woningen naar 1% groei. 

De tijdens de crisis gedaalde capaciteit in de bouwsector en de gedaalde 

plancapaciteit bij overheden maken het lastig om de vraag bij te houden. Al 

bijna 20% van de bouwondernemers geeft aan dat het tekort aan personeel 

als belemmering van de bedrijfsactiviteiten wordt ervaren.

Krapte op de woningmarkt houdt aan
Ondanks het hogere investeringsniveau houdt de krapte op de woningmarkt 

aan. De vraag naar woningen blijft hoog als gevolg van de gunstige conjunc-

tuur en de betaalbaarheid van woningen door de lage rentestand. Het aantal 

opgeleverde woningen steeg weliswaar, maar ligt nog fors onder het niveau 

van voor de crisis. Het aantal verleende vergunningen steeg fors in 2017. Dat 

wijst erop dat het herstel van de woningbouw nog wel even aanhoudt.

Nederlandse economie op stoom
De Nederlandse economie is op stoom met een verwachte economische 

groei van 3,2% in 2018 en 2,7% in 2019. Dit is het gevolg van de gunstige 

internationale conjunctuur, lage rentes, expansief begrotingsbeleid van het 

Kabinet en een nog steeds krachtige woningmarkt. De laatste twee zijn 

onderscheidend ten opzichte van het buitenland. De werkeloosheid daalt in 

2019 naar verwachting tot het laagste niveau sinds 2001: 3,5%. De groei 

van de werkgelegenheid absorbeert gemakkelijk het stijgende arbeidsaan-

bod. Bedrijven bieden vaker een vast arbeidscontract aan en verwacht wordt 

dat de lonen zullen gaan stijgen om mensen te behouden of aan te kunnen 

trekken. Stijgende lonen betekent stijgende arbeidskosten. De stijgende 

arbeidskosten en de verhoging van het lage btw tarief in 2019 maakt dat 

de inflatie in 2019 naar 2,3% zal gaan stijgen. Dit is een hogere inflatie dan 

gemiddeld in de Eurozone, die onder 2% blijft. De koopkracht stijgt in 2018 

met 0,6% en het beeld voor 2019 is een stijging van 1,6%.

Bedrijfsinvesteringen
Voor de bedrijfsinvesteringen staan de seinen op groen. De bezettingsgraad 

is hoog, ondernemers zijn positief gestemd over hun omzetverwachtingen, 

de kapitaalkosten zijn laag en de winstgevendheid is stevig. De bedrijfsinves-

teringen stijgen in 2018 met 4,6% en in 2019 met 3,8%.

Werkeloosheid daalt verder
De krachtige werkgelegenheidsgroei houdt aan; gekeken naar werkgele-

genheid in uren was deze in 2017 1,7%, verwacht wordt voor 2018 1,9% 

en voor 2019 1,5% groei. Bij de overheid en in de gezondheidszorg versnelt 

de groei in 2018 als gevolg van beoogde intensiveringen vanuit de overheid. 

Het op korte termijn werven van gekwalificeerd personeel is echter een niet 

geringe opgave. Gekwalificeerd personeel is steeds moeilijker te vinden.

DE SECTOR PROFITEERT VAN DE GROEIENDE 
NEDERLANDSE ECONOMIE:

Veel nieuwe werknemers in transport en logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek volgt in de ‘Sectormonitor’ ontwikke-

lingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek. Opvallend in het eerste 

kwartaal van 2017 is de hoge instroom in vergelijking met voorafgaande 

jaren; 8.410 nieuwe werknemers (6.337 in 2016-Q1). Sinds begin 2009 

waren er nog nooit zoveel mensen werkzaam in de sector.

De sector profiteert van de groeiende Nederlandse economie. De stemming 

onder ondernemers is positief. Er is omzetgroei, zowel voor beroepsgoe-

derenvervoer over de weg als logistieke dienstverlening. Willem de Vries, 

directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek: “De arbeidsmarktdynamiek 

neem toe. Er is veel instroom, maar meer nieuwe werknemers zijn nodig. De 

beroepen Chauffeur en planner worden door het UWV benoemd als ‘krapte-

beroepen’. Door deze ontwikkelingen nemen de zorgen onder ondernemers 

over een personeelstekort toe.”

 

Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN): “Het 

is goed te zien dat veel mensen instromen in de sector en dat bijvoorbeeld 

ons zij-instroom traject werkt. Er werken nu al bijna 140.000 mensen in 

de sector. Dat neemt niet weg dat we in een cirkel van 300 kilometer rond 

Utrecht de komende jaren 2000 vrachtwagenchauffeurs per jaar zoeken. 

Daarnaast zijn er ook veel vacatures in andere logistieke beroepen”.

 

Ook Egon Groen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek is blij met de 

ontwikkelingen. “We zien dat er sprake lijkt van een structurele ontwikkeling 

en niet alleen maar om tijdelijke krachten. Zeker bij de chauffeurs gaat het 

om echte banen. Dat hebben we met oog op de toekomst als sector hard 

nodig”.

Meer arbeidsmarktontwikkelingen
In deze Sectormonitor zien we verder de volgende arbeidsmarktontwikkelin-

gen in het eerste kwartaal van 2017:

 » Aantal werknemers en chauffeurs blijft toenemen.

 » Veel instroom in sector (piek instroom op 21 jaar).

 » Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom rond 25 jaar.

 » Aandeel oproepkrachten (16%) stijgt, evenals aandeel parttimers.

 » Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen.

De kracht van samenwerking
De Sectormonitor komt tot stand in samenwerking met de sociale partners 

CNV Vakmensen, FNV Transport en Logistiek, VVT (Vereniging Verticaal 

Transport) en TLN. De uitvoering is in handen van het Sectorinstituut Trans-

port en Logistiek en is mogelijk dankzij bijdrages van SOOB.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 10 juli 2017
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Hieronder vindt u de tabel bouwproductie per sector van het EIB en de tabel met kerngegevens voor Nederland het CPB uit de CEP 2018, met diverse indices.

Tabel bouwproductie1) per sector, 2017 - 2023 in miljoenen

20173) 2018 2019 20234)

mln euro ∆%3) mln euro ∆%3) mln euro ∆%3) mln euro ∆%3)

Woningbouw

Nieuwbouw 11.400 11½ 12.175 7 12.800 5 14.525 3

Herstel en verbouw 8.450 7½ 8.525 1 8.700 2 9.350 2

Utiliteitsbouw

Nieuwbouw 8.950 6 9.600 7½ 10.125 5½ 11.175 2½

Herstel en verbouw 6.175 ½ 6.300 2 6.525 3½ 7.075 2

Onderhoud gebouwen 10.625 3 10.800 1½ 10.975 1½ 11.775 2

GWW

Nieuwbouw en herstel 8.300 1½ 8.900 7 9.750 9½ 10.500 2

Onderhoud 6.175 1½ 6.350 3 6.475 2 6.875 1½

Externe onderaanneming 3.250 5 3.400 4½ 3.550 4½ 3.875 2

Totaal bouw 63.325 5 66.050 4½ 68.900 4½ 75.150 2

1. Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, handelsmarges en saldo uitvoerdiensten; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2016, excl. btw
2. EIB-raming van voorlopige CBS-cijfers
3. Raming
4. Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2020-2023

Totaal niveau bouwproductie 2016²: 60.350 mln euro 

Bron: EIB; “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018”
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Kerngegevens voor Nederland, 2014-2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

mutaties in % per jaar

Internationale economie
Relevante wereldhandel 4,9 4,0 4,0 4,7 4,4 4,4

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

Olieprijs (dollars per vat) 97,8 52,1 43,5 54,0 67,7 63,6

Eurokoers (dollar per euro) 1,33 1,11 1,11 1,13 1,22 1,22

Lange rente Nederland (niveau in %) 1,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,9

Volume bbp en bestedingen
Bruto binnenlands product (bbp) 1,4 2,3 2,2 3,1 3,2 2,7

Consumptie huishoudens 0,3 2,0 1,6 1,8 2,1 2,5

Consumptie overheid 0,3 -0,2 1,2 0,9 3,0 2,4

Investeringen (inclusief voorraden) 3,2 11,2 3,1 5,0 6,0 4,2

Uitvoer van goederen en diensten 4,5 6,5 4,3 5,5 4,9 4,6

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

Prijzen, lonen en koopkracht
Prijs bruto binnenlands product 0,1 0,8 0,6 1,3 1,8 2,4

Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie -0,8 1,5 -0,9 1,9 0,6 1,4

Prijs goedereninvoer -2,7 -5,4 -4,4 4,5 1,0 0,3

Inflatie, geharmoniseerde cpi (hicp) 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,3

Loonvoet bedrijven (per uur) 1,0 -0,2 0,6 1,5 2,9 4,0

Contractloon bedrijven 1,0 1,2 1,5 1,6 2,2 3,2

Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens 1,3 1,0 2,6 0,3 0,6 1,6

Arbeidsmarkt 
Beroepsbevolking (personen) -0,4 0,4 0,4 0,8 1,0 1,0

Werkzame beroepsbevolking (pers.) -0,6 1,0 1,3 2,1 2,0 1,5

Werkloze beroepsbevolking (dzd pers.) 660 614 538 438 355 320

Werkloze beroepsbevolking (%) 7,4 6,9 6,0 4,9 3,9 3,5

Werkgelegenheid (in uren) 0,7 0,6 2,0 1,7 1,9 1,5

Overig
Arbeidsinkomensquote (in %) (b) 74,1 72,2 72,9 71,8 71,7 72,5

Arbeidsproductiviteit (per uur) 0,9 1,5 0,4 1,6 1,4 1,3

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

Saldo lopende rekening (in % bbp) 8,9 8,3 8,7 9,5 9,4 9,2

Collectieve sector
EMU-saldo (in % bbp) -2,3 -2,1 0,4 1,1 0,7 0,9

EMU-schuld (in % bbp) 68,0 64,6 61,8 56,0 52,1 48,4

Collectieve lasten (in % bbp) 37,5 37,3 38,8 38,9 38,9 39,1

Bruto collectieve uitgaven (in % bbp) 46,4 45,2 43,8 43,1 42,6 42,2

(a) Goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen.
(b)  Het CPB gebruikt met ingang van de MEV 2018 een nieuwe berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter  

rekening met het arbeidsinkomen van zelfstandigen en sluit daarom beter aan bij de huidige economische realiteit. Hierover is een gezamenlijke notitie  
(https://www.cpb.nl/publicatie/herziening-methode-arbeidsinkomensquote) van het CBS, CPB en DNB met meer toelichting beschikbaar.

(c)  Niveau; beschikbaar gezinsinkomen is inclusief collectieve besparingen. De individuele spaarquote valt in 2017 0,6%-punt en in 2018 en 2019 0,2%-punt  
lager uit door de verwerking van Pensioen in Eigen Beheer, zie het kader MEV2017, hoofdstuk 1.

Bron: CPB, CEP 2018



37 JAARVERSLAG 2017EUROPESE BETREKKINGEN / ESTA

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

portbedrijven. Van oudsher heeft de VVT altijd achter het initiatief van een 

Europese koepelorganisatie gestaan. Vanaf de oprichting van de ESTA is de 

kraanverhuursector in Nederland actief betrokken. De VVT vindt het belang-

rijk om dat voort te zetten, omdat de basis van wet- en regelgeving binnen de 

EU nu eenmaal in Brussel wordt gemaakt.

Was de ESTA eerst een netwerkclub, zij begint zich door stevige Nederlandse 

inbreng te ontwikkelen tot een echte koepelorganisatie waar onderwerpen 

inhoudelijk worden aangepakt en waar daadwerkelijk wordt getracht om 

stappen te maken. Dit begint echter bij het opzetten van een netwerk en 

door partijen geaccepteerd worden als serieuze gesprekspartner die ertoe 

doet. Voor de kraanverhuur kan de VVT dit beoordelen en dit begint in elk 

geval de goede kant uit te gaan. Vooral de nauwe contacten met de FEM zijn 

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 vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur 

van de ESTA en met nog eens twee leden in het bestuur; in totaal vier afge-

vaardigden. 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 in het streven naar 

een level playing field. Nederlandse bedrijven willen ook eerder de voordelen 

zien van harmonisatie van regelgeving dan alleen maar de nadelen.

Swing-away jib (Klapjib)
Een belangrijk thema wat binnen de ESTA als safety topic de nodige aandacht 

blijft krijgen is “swing-away jib”. Bij het opbouwen vinden geregeld incidenten 

en ongelukken plaats. Het borgen, vastzetten van pennen, gebruiken van 

uitloopbeveiliging e.d. gebeurt niet altijd op de juiste wijze. Het monteren van 

de klabjib moet op een veiligere wijze uitgevoerd kunnen worden. Doel van de 

ESTA is om de montage onderdeel te laten worden in de volgende revisie van 

de EN 13000. Oplossingen aangedragen vanuit fabrikanten en gebruikers gaan 

hier de basis voor vormen. 

Onshore wind turbines
Onshore wind turbines staat als safety topic op de agenda van de ESTA. Het 

plaatsen van windmolens wordt een steeds meer kritische activiteit door de 

nieuwe uitdagingen, die gezien worden in de verlenging van de hijshoogtes door 

de steeds hoger worden windmolens. Hijskranen met extra verlengde masten 

worden steeds vaker ingezet bij het plaatsen van windmolens. Naast het gevaar 

van bodeminstabiliteit, wordt met de verlengde masten de kans op omvallen 

van de kraan vergroot. Daarnaast ook de uitdaging voor de bouw van nieuwe 

kranen, de capaciteit van de ondergrond bij de opbouw en het transport. 

In ESTA verband wordt bekeken hoe de veiligheidsstandaard wereldwijd 

uniform gemaakt kan worden en in dit kader organiseert de ESTA begin 

2017 de summit New Challenges in onshore wind farm construction. 

De summit wordt goed ontvangen en heeft als resultaat dat de ISCA, in 

samenwerking met de VDMA (Duitse vereniging voor bedrijven werkzaam in 

de sector voor werktuigbouwkunde en elektronische diensten), de FEM en 

de ESTA, een project start voor het opstellen van een richtlijn voor het veilig 

opbouwen van windturbines. Zowel de kraan als het transport zijn onderdeel 

van het project. Deze safety topic heeft een verder vervolg in 2018.

European Crane Operator License (ECOL)
De ESTA heeft een werkgroep opgericht in het kader van het Europees 

EUROPESE 
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certificaat voor kraanmachinisten: ECOL (European Crane Operator License). 

Zij hebben zich als doel gesteld een competentieschema op te stellen voor 

de kraanmachinist geldend en geaccepteerd binnen Europa.

In 2017 wordt de stichting ECOL opgericht met als bestuur de heer A.G. Klijn 

(ESTA), de heer R. van der Steen (HZC) en de heer S. Filipof (Terex Cranes). 

Daarnaast is er een college van deskundigen samengesteld waar ook de VVT 

zitting in heeft.

Binnen het ECOL project wordt de start gemaakt met een pilot van digitaal 

registreren van de praktijkervaring volgens het bestaande systeem in 

Canada. In Canada bestaat het systeem waarbij de machinist aan de hand 

van een app digitaal zijn praktijkervaring kan registreren. De Canadese over-

heid staat volledig achter dit systeem en vanuit die hoedanigheid ondersteunt 

zij de pilot in Europa door deze te subsidiëren. 

Verder besproken in ESTA verband betreffende kranen:
 » Het is gewenst dat bij het inscheren van het hijsblok de hijsdraad niet meer 

over de beveiligingspen kan komen. Aan de fabrikanten de taak om dit 

nader uit te werken en technisch mogelijk te maken.
 » De ontwikkeling van de kunststof hijskabels (high performance fiber 

ropes) biedt mogelijkheden voor meer hijscapaciteit en gewichtsbesparing. 

Echter, een dergelijke kabel vereist aanpassing aan het ontwerp van de 

kraan, omdat de gewichtsverdeling verandert. Het is dus niet zonder meer 

mogelijk om zomaar een kunststofhijskabel toe te passen in plaats van een 

staalkabel. In de tweede helft van het jaar bereiken kraanfabrikanten en 

de fabrikanten van de kabels overeenstemming over hoe de kabels getest 

moeten worden en wat de ontwerp criteria moet zijn.
 » De FEM heeft de eerste richtlijn, FEM 5.024: Guideline - Safe Use of High 

Performance Fibre Ropes in Mobile Crane Applications, met de toelichting 

voor het veilig gebruik van hoge kwaliteit kunststof kabels in mobiele 

kranen, gepubliceerd. Dit gaat naar verwachting een belangrijke ontwikke-

ling worden voor het toekomstige ontwerp van mobiele kranen.
 » Een werkgroep wordt ingesteld voor het opmaken van een richtlijn voor 

inspecties van de onderwagen. De VVT neemt hier deel aan. 
 » Het ongeval van Alphen aan den Rijn is een agendapunt op de ISCA-

vergadering begin 2017. Besloten wordt een werkgroep op te stellen voor 

het opmaken van een richtlijn Mobile cranes working on floating barges.

De ESTA vergadert tweemaal per jaar met de kraan- en transport secties en 

het algemeen bestuur, waarbij één vergadering wordt gecombineerd met de 

ESTA awards and dinner party, het netwerkevent van de ESTA.

ESTA AWARDS 2017

De ESTA Awards 2017 hebben op 6 april 2017 plaatsgevonden. Onder 

de winnaars bevinden zich drie leden van de VVT; Mammoet Europe B.V., 

Sarens B.V. en Wagenborg B.V. 

Hieronder treft u de gehele lijst met winnaars:

Telescoopkranen > 120t

Nordic Crane VEST AS (Noorwegen)

Telescoopkranen < 120t

Wagenborg Nedlift B.V. (Nederland)

Kranen met vakwerkgiek

Sarens B.V. (Nederland)

Transport

A. Trailer en lading <120t

Mammoet Europe B.V. (Nederland)

B. Trailer en lading >120t

MTD Skuratowicz (Polen)

Gecombineerde Technieken

Mammoet Europe B.V. (Nederland) 

Veiligheid

Fagioli (Italië)

Innovatie eindgebruiker

Fagioli (Italië)

Innovatie Fabrikant

Enerpac Integrated Solutions B.V. (Nederland)

SPMT

Sarens B.V. (Nederland)

Bron: ESTA, 6 april 2017 Herpertz Kraanverhuur en Transport
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Het aantal deelnemende bedrijven is ten opzichte van 2016 met vier toege-

nomen naar 47 bedrijven.

Naast controle speelt advies tijdens het bezoek een grote rol. Combinatie-

mogelijkheid met interne audits in het kader van de VCA en ISO 9001 

behoren tot de mogelijkheid binnen de gestelde tijd.

Aanpassing VVT Erkenningsregeling
De VVT rondt in 2017 het onderzoek naar de toekomst van de Erkennings-

regeling af en rapporteert hierover in de najaarsledenvergadering van 2017. 

Het onderzoek stelt helder dat het voldoen aan wettelijke eisen alleen maar 

belangrijker wordt. Bedrijven hebben er baat bij om het niveau van het 

hieraan voldoen, en de aantoonbaarheid hiervan, te verhogen. Bedrijven 

hierbij helpen is de toegevoegde waarde van de VVT Erkenningsregeling.

Het onderzoeksadvies luidt: ‘Vergroot de waarde van het lidmaatschap 

van de VVT met de VVT Erkenningsregeling. Breng het meer in lijn met de 

perceptie over de VVT als deskundige en als voorlichter op het gebied van 

Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur

VVT  
ERKENNINGS

REGELING

Wagenborg Nedlift B.V. 



40JAARVERSLAG 2017 VVT ERKENNINGSREGELING

verticaal transport en zorg dat leden aan een veiligheidsstandaard voldoen 

die beter aansluit bij het handhavingskader van ISZW van de Arbowet. De 

basis hiervoor is de implementatie van de nieuwe branche RI&E en het 

aantoonbaar voldoen aan de beheersmaatregelen die daaruit voortvloeien. 

Als instrument hiervoor is het VVT veiligheidshandboek geschikt.’

Op basis van het onderzoek en het advies van de Arbocommissie aan het 

bestuur, besluit het bestuur om de VVT Erkenningsregeling uit te breiden 

met een onderzoek naar het hebben van een actuele bedrijfs-RI&E en het 

voldoen aan de branche-RI&E van de VVT. Bedrijven die deelnemen aan de 

VVT Erkenningsregeling worden hierop beoordeeld en krijgen indien nodig 

advies om hieraan te kunnen voldoen. Dit is een aanvulling op de bestaande 

inzet van werkplekinspecties bij kranen die bedoeld zijn ter ondersteuning 

van het verbeterproces bij bedrijven.

Het bestuur hoopt dat, met de aanpassingen en de doelstelling om bedrijven  

te ondersteunen aan de gestelde regelgeving rondom veilig werken met  

kranen te voldoen, er meer leden gaan deelnemen aan de VVT Erkennings-

regeling, zodat deze breder gedragen gaat worden in de kraanverhuursector. 

Een goede stap in deze richting is het feit dat de leden op de najaarsleden-

vergadering ingestemd hebben met het voorstel tot aanpassing van de VVT 

Erkenningsregeling.

V.O.F. Tuk Kraanverhuur
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Commissies
Er zijn vijf belangrijke onderwerpen waarvoor een permanente commissie 

reeds actief is ter ondersteuning van het bestuur:
 » Techniek.
 » Opleidingen.
 » Sociale zaken.
 » Arbo-gerelateerde onderwerpen.
 » Rail.

Deze commissies adviseren het bestuur op het gebied van beleidsvoorberei-

ding en besluitvorming.

Er bestaan op ad hoc basis een commissie Ontheffingen & Vergunningen en 

een commissie Hoogwerkers. Deze zijn in 2017 niet bij elkaar geweest.

Voor een aanvullende samenvatting van de activiteiten van de VVT commis-

sies, zie bijlage 7 t/m 11 van dit jaarverslag.

Mammoet Nederland B.V.Bultena Verreikerverhuur B.V.

VVT COMMISSIES

Kuiphuis Kraanverhuur B.V.
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SPANNING OP DE ARBEIDSMARKT VRAAGT OM NOG MÉÉR CHAUFFEURS

Sectorplan succesvol: 2600 nieuwe vrachtwagenchauffeurs

2600 zij-instromers hebben een baan gevonden als vrachtwagenchauffeur in het kader van het sectorplan transport en logistiek 2016/2017. Dit resultaat werd 

bekend gemaakt op de bijeenkomst ‘Méér chauffeurs voor de sector’. Een geweldig resultaat. Tegelijkertijd blijkt uit arbeidsmarktonderzoek dat de spanning op de 

arbeidsmarkt zodanig gaat oplopen dat er in de komende jaren nog veel meer chauffeurs nodig zijn. De sector vraagt daarbij de dringende hulp van de overheid om 

samen in 2018-2019 3000 mensen te laten instromen.

Willem de Vries: “We zien dat de spanning op de arbeidsmarkt verder oploopt. De uitdaging voor de komende jaren is voldoen aan de grote vraag naar vrachtwagen-

chauffeurs. Met het project 2000 chauffeurs gezocht hebben we laten zien dat we in korte tijd goede chauffeurs kunnen werven, testen en laten zij-instromen”. Zij- 

instromers zijn mensen die een overstap maken naar een nieuw beroep; in een situatie van werk naar werk of van werkloosheid naar werk.

Verwachtingen
De vraag naar arbeid zal ook de komende jaren nog harder stijgen dan het aanbod van personeel. Dit geldt voor het beroepsgoederenvervoer als ook de logistiek. 

Hiervoor zijn diverse oorzaken: economische groei, vergrijzing en pensionering en minder instroom vanuit het beroepsonderwijs door demografische ontwikkelingen. 

Doordat de arbeidsvraag sneller stijgt dan het personeelsaanbod zal de spanning op de arbeidsmarkt in de transport en logistiek de komende jaren verder oplopen. 

Voor werkgevers in de sector wordt het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden. In alle regio’s zal de arbeidsmarktspanning stijgen.

De kracht van samenwerking
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek organiseerde de bijeenkomst ‘”Méér chauffeurs voor de sector” in opdracht van de sociale partners - FNV Transport & 

Logistiek, CNV Vakmensen, TLN en VVT - en wordt mede mogelijk gemaakt door SOOB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek.

Verticaal transport
De VVT geeft aan dat er via het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) ook een regeling voor instroom van machinisten komt in 2018. De bedrijven die mobiele 

kranen verhuren hebben ook te maken met de aantrekkende economie, met name in de bouwsector, de industrie en de realisatie van windmolenparken. Daarvoor is 

aanwas van machinisten nodig in de verticaaltransportsector die zal worden geworven via doorstroom en zij-instroom. De VVT heeft een verticale opleidingskolom, wat 

inhoudt dat machinisten de mogelijkheid hebben zich te kunnen ontwikkelen tot voorman en uitvoerder. Deze functies komen meer en meer voor in de sector omdat 

hijswerkzaamheden goed voorbereid en gepland moeten worden en planmatig behoren te worden uitgevoerd. Aangezien de te hijsen objecten steeds groter en zwaarder 

worden en daarmee ook het aantal grote hijskranen die deze hijswerken uitvoeren toenemen in de sector, is er meer vraag naar personen die toezicht kunnen houden op 

het veilig en planmatig uitvoeren van complexere hijswerkzaamheden. Daarmee biedt werken in de verticaaltransportsector mooie perspectieven voor machinisten t.a.v. 

persoonlijke ontwikkeling en kunnen realiseren van persoonlijke ambities. Dit is op initiatief van de VVT, namens de aangesloten en betrokken lidbedrijven.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 15 november 2017

Van Santen Transport B.V. 
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BIJLAGE 1 - OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES, ULTIMO DECEMBER 2017 

Bestuur

Dagelijks bestuur Datum van aftreden

dhr. M.J. Kroes (voorzitter) 31-12-2019

dhr. A.G. Klijn (secretaris) 31-12-2017

dhr. J.Th.M. Saan (penningmeester) 31-12-2018

dhr. J.P. Heijens 31-12-2018

dhr. S.G. Splinter 31-12-2019

Overige bestuursleden en regiovoorzitters 

dhr. M. Broekhuizen 31-12-2020

dhr. B.P.S. Bruijsten 31-12-2019

dhr. M.T. Blom 31-12-2020

dhr. A. Haegens 31-12-2020

dhr. R.A. Nederhoff 31-12-2019

mw. C.P.M.J. van Oorschot 31-12-2018

Technische commissie

dhr. W.P.J. van Beuningen (voorzitter)

dhr. W.A.C. Spek (secretaris)

dhr. P. Bakker   

dhr. P.W.J. van den Berg

dhr. W. Biezenaar 

dhr. R. Blom

dhr. E. Bruintjes

dhr. A. Deij

dhr. M. Eggink

dhr. M.B.J. Gouweleeuw

dhr. B.C.M. Gruijthuijsen

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. R. Hordijk (voorzitter)

dhr. P.W.J. van den Berg (secretaris) 

mw. L.H. Berende-Verhoeven

dhr. S. Bogaard   

dhr. R. van den Broek               

mw. J. Bruintjes

dhr. T. Hamers

dhr. J.W.C. Kloosterboer

dhr. D.W.A. Koene

mw. C.M.A. Kromhout-Boeren

dhr. R. van der Linden

mw. G. Maes

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

dhr. J. van Oers

dhr. J.M. van Rijn

dhr. M. Staring

dhr. M.G. van der Valk

mw. P. van Zon

Railcommissie

dhr. N. Koning (voorzitter)

dhr. W.A.C. Spek (secretaris)

dhr. P.C.A.M. Berende  
(vz. werkgroep keuringen)

dhr. C.J. Biemond

dhr. W. Biemond

dhr. S. Boerema  
(vz. werkgroep opleidingen)

dhr. G.J. Brinkman

dhr. G.J. Derksen

dhr. J. van Helmondt

dhr. P. Kraay

dhr. P. van der Meer

dhr. T. van de Mheen

dhr. M.A.C.W. van Oosterwijk

dhr. B. van Roon

dhr. J.M.A. Schuurmans

dhr. M.J. Kroes / L.G.A.M. Verhagen

Sociale commissie

dhr. M.J. Kroes (voorzitter)       

dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

mw. A.J.T.E. van der Heijden (notulist)

mw. B.M.B. van Dongen

dhr. H.A.J. van Heugten

dhr. J.F. Landa

dhr. F.J.E. van Schaijik

dhr. P.T. Sprangers

dhr. P. Stollenga

dhr. M.D. Vooijs

dhr. G.J. van de Werken

Kascommissie

dhr. M.C. Winder

dhr. F.J.E. van Schaijik

dhr. J. van der Vegt

Commissie Hoogwerkers

dhr. R.A. Nederhoff (voorzitter)

dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

Bedrijfseconomisch adviseur

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

Juridisch adviseur

mw. mr. R.J.E. Reidinga

Wagenborg Nedlift B.V.

BIJLAGEN
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Mutaties leden
De VVT heeft ultimo december 2017 161 leden. 

Tegenover 6 als nieuw lid ingeschreven bedrijven 

staat een ledenverlies van 4 bedrijven.

De 4 bedrijven die opgezegd hebben:
 » Ambrosius Transport B.V.
 » Van Eerd Grondverzet B.V.
 » Mourik Groot-Ammers B.V.
 » Willems Compact Lifting 

De 6 bedrijven die toegetreden zijn:
 » GBG-Verhuur
 » Kraan & Hoogwerkerverhuur Van Ginkel B.V. 
 » HEBO Maritiemservice B.V.
 » Van Manen Lunteren
 » The Outstanding Partner
 » Roll-Lift B.V.

BIJLAGE 3 - SAMENSTELLING MACHINEPARK LEDEN

Over de samenstelling van het machinepark ultimo december 2017, is het volgende overzicht te geven:

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal bedrijven 184 176 171 170 159 161

Mobiele telescoopkranen 1044 976 949 960 965 970

Ongekentekende terreinkranen 25 19 18 18 10 12

Rupskranen 163 140 136 138 137 157

Mobiele torenkranen 461 422 407 423 429 422

Verreikers 116 91 83 88 100 103

Autolaadkranen 179 187 182 191 192 202

Exceptioneel transport 249 268 271 273 266 295

Hoogwerkers 110 105 106 119 102 115

Vaste torenkranen 5 3 2 2 0 0

Railgebonden kranen (KROL) 68 61 61 63 80 77

Totaal 2420 2272 2215 2275 2281 2353

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.

BIJLAGE 2 - LEDENBESTAND
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BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEDRIJFSOMVANG GERELATEERD AAN HET AANTAL KRANEN IN 2017

Aantal kranen Aantal Bedrijven Totaal aantal kranen Aantal bedrijven Aantal kranen

Cumulatief

1 28 28 28 28

2 15 30 43 58

3 11 33 54 91

4 8 32 62 123

5 2 10 64 133

6 6 36 70 169

7 4 28 74 197

8 4 32 78 229

9 5 45 83 274

10 6 60 89 334

11 3 33 92 367

12 7 84 99 451

13 3 39 102 490

14 3 42 105 532

15 1 15 106 547

16 2 32 108 579

17 1 17 109 596

18 1 18 110 614

19 1 19 111 633

20 1 20 112 653

22 1 22 113 675

23 1 23 114 698

26 2 52 116 750

28 1 28 117 778

29 1 29 118 807

31 1 31 119 838

35 1 35 120 873

36 1 36 121 909

44 1 44 122 953

46 1 46 123 999

47 1 47 124 1046

52 1 52 125 1098

56 2 112 127 1210

61 1 61 128 1271

66 1 66 129 1337

74 1 74 130 1411

80 1 80 131 1491

173 1 173 132 1644

Het cumulatief aantal kranen in 2016 bedroeg 1641. In 2015 bedroeg het aantal kranen 1627. 
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BIJLAGE 5 - OVERZICHT BEDRIJFSOMVANG 2012 TOT EN MET 2017

Aantal kranen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal bedrijven Cumulatief

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

2 19 21 20 21 14 15 52 54 51 53 42 43

3 18 13 12 12 12 11 70 67 63 65 54 54

4 4 7 8 7 7 8 74 74 71 72 61 62

5 4 4 4 4 3 2 78 78 75 76 64 64

6 7 7 5 7 8 6 85 85 80 83 72 70

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

8 7 5 4 5 6 4 99 95 88 93 80 78

9 5 6 6 6 4 5 104 101 94 99 84 83

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

11 5 4 4 2 4 3 112 109 103 107 93 92

12 6 4 4 2 4 7 118 113 107 109 97 99

13 2 4 4 5 3 3 120 117 111 114 100 102

14 3 1 1 2 2 3 123 118 112 116 102 105

15 1 1 2 2 2 1 124 119 114 118 104 106

16 0 1 0 0 1 2 0 120 0 0 105 108

17 1 2 2 1 1 1 125 122 116 119 106 109

18 1 2 1 2 1 1 126 124 117 121 107 110

19 4 2 2 3 2 1 130 126 119 124 109 111

20 1 1 0 0 1 1 131 127 0 0 110 112

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

22 1 2 0 0 1 1 134 130 0 0 111 113

23 1 0 1 0 0 1 135 0 120 0 0 114

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

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

26 0 0 2 0 1 2 0 0 124 0 114 116

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

28 1 2 0 1 0 1 137 133 0 127 0 117

29 0 0 1 0 1 1 0 0 125 0 115 118

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

31 0 0 0 2 1 1 0 0 0 129 116 119

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

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

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

35 of meer 13 12 10 11 12 13 152 146 138 142 129 132
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BIJLAGE 6 - REPRESENTATIE

De vereniging was per 31 december 2017 in de volgende, externe, instellingen c.q. commissies door één of meer personen vertegenwoordigd:

Activiteit

Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (SEVT),  
samenstelling bestuur

 » M.J. Kroes (vz.)

 » A.G. Klijn (secr.)

 » J.Th.M. Saan (penn.)

 » J.P. Heijens

 » S.G. Splinter

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche, directie  » L.G.A.M. Verhagen

Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor het 
Beroepsgoederenvervoer (SOOB), bestuurslid

 » 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

SSVV, bestuurslid  » L.G.A.M. Verhagen

Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (SCK),  
samenstelling bestuur

 » M.J. Kroes (penn.)

 » J.Th.M. Saan (vz.) 

 » L.G.A.M. Verhagen (secr.)

Stichting Toezicht Certificatieschema Verticaal Transport (TCVT)

 » Bestuur  » W. van Noort (lid)

 » Dagelijks bestuur  » M.J. Kroes (penn.)

 » Centraal College van Deskundigen  » C.D.A. van Unen

 » L.G.A.M. Verhagen

 » Werkkamer 4 vakbekwaamheid machinisten  » P.W.J. van den Berg

 » Werkkamer 3 keuren van mobiele kranen  » C.D.A. van Unen (vz.)

 » P.W.J. van den Berg

 » Werkkamer 1 keuren en beproeven van hijsgereedschappen  » M. van Klaarbergen

 » M. van der Molen

 » Werkkamer 5 keuren van railinframachines  » W.A.C. Spek

 » P.C.A.M. Berende

 » Centrale examencommissie werkkamer 4  » W.A.C. Spek

 » Centrale examencommissie werkkamer 1  » W.A.C. Spek

TLN, lid Sociale commissie  » L.G.A.M. Verhagen

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

TLN deelmarkt exceptioneel transport, bestuurslid  » L.G.A.M. Verhagen (toehoorder)
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Activiteit

Overlegorgaan centralisatie ontheffingverlening  (OCOV)  » 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 WGP11 (EN 13000)  » W.A.C. Spek

Vereniging VNO-NCW

 » Bestuur  » M.J. Kroes

 » Directeurenoverleg  » L.G.A.M. Verhagen

 » Commissie Arbowet  » L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

 » Commissie Beroepsonderwijs Nederland (CBON)  » L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

 » Commissie Normalisatie en Certificatie  » L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

 » Platform Woningmarkt en bouw  » L.G.A.M. Verhagen (agendalid)

 » Werkgroep Machinerichtlijn  » P.W.J. van den Berg

TON magazine, lid Raad van Toezicht  » L.G.A.M. Verhagen

TON magazine, lid redactieraad  » A.J.T.E van der Heijden - van de Laak

SSVV waarborgcommissie hoogwerker, heftruck, verreiker, vvl  » W.A.C. Spek

Centrale examencommissie TCVT  » W.A.C. Spek

XY Masterclass, lid College van Deskundigen  » L.G.A.M. Verhagen

Aboma certificering, lid College van Deskundigen  » L.G.A.M. Verhagen (vz.)

Aboma, lid Raad van Commissarissen  » A.G. Klijn

Sectoroverleg SBB sectorraad gebouwde omgeving en techniek  » L.G.A.M. Verhagen

Sectoroverleg SBB sectorraad mobiliteit, transport, maritieme, luchtvaart  » L.G.A.M. Verhagen
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In de Technische commissie zitten vertegenwoordigers van verschillende 

kraanverhuurbedrijven (leden) en geassocieerde bedrijven. De leden 

vertegenwoordigen de achterban van de branchevereniging. De Technische 

commissie adviseert het bestuur en heeft o.a. als doel om een invulling 

te geven aan techniek van kranen en bijbehorende hijsgereedschappen. 

Verder worden zaken uitgezocht ten behoeve van alle leden. Bovendien is de 

commissievergadering een ideaal gremium om ervaringen uit te wisselen en 

elkaar informeel te raadplegen over allerlei technische onderwerpen.

In de Technische commissie behandelde 
onderwerpen:
 » Klachten over kranen/verreikers.
 » Aanpassing TCVT-schema keuring kranen W3-01.
 » TSA coating hijsmiddelen.
 » Onderhoud lieren.
 » Vervanging hydrauliek slangen.
 » Verslagen TCVT-werkkamer 1, keuring hijs- en hefgereedschap.
 » Verslagen TCVT-werkkamer 3, keuring kranen.
 » Scheurvorming in kranen.
 » Beleidsplan 2017-2020.

VERGADERINGEN

De Technische commissie heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd.

 

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Klachten over kranen
De Technische commissie bespreekt klachten over kranen of verreikers om 

te kijken of er sprake kan zijn van collectieve problemen. Vervolgens kan 

men besluiten om het bestuur te adviseren om dit op te pakken vanuit de 

branchevereniging en hoe men dit effectief zou kunnen doen. In 2017 is er 

een gesprek geweest met Spierings kranen omdat er regelmatig over hun 

product gesproken wordt. Er is besloten om Spierings kranen deel te laten 

nemen in de Technische commissie om de lijnen kort en duidelijk te houden.

Scheurvorming in kranen
Het gebruik van moderne staalsoorten en verdergaande computerisering maken 

het mogelijk om nieuwe kranen te ontwikkelen. Zo worden langere mastlengtes 

mogelijk en ontstaan hierdoor kranen die, hoewel met hetzelfde tonnage worden 

aangeduid, toch aanzienlijk van elkaar verschillen. Deze ontwikkelingen maken 

dat het goed is om aandacht te vragen voor het beoogde gebruik van een kraan 

in relatie tot de beoogde levensduur van een kraan. Toepassing van andere 

materialen verhogen de kans op scheurvorming op kritieke plaatsen bij sterk 

afwijkend gebruik van de kraan. Hoewel dit een zeer beperkt risico is, is het 

toch verstandig om de leden hierop te wijzen. Liebherr Nederland heeft in de 

Technische commissie scheurvorming in kranen gepresenteerd. 

De volgende belangrijke items zijn besproken:
 » Invloed van gebruik sterker staalsoort.
 » Bij aanschaf mobiele hijskraan het beoogd gebruik meenemen.
 » Scheurvorming bij kritische punten zoals lasnaden.
 » Controlepunten op scheurvorming in de gebruiksaanwijzing (onderhoud).
 » Fabrikant betrekken bij reparatie van scheurvorming in kritische delen.

Keuringsschema W3-01
Het keuringschema betreft de wettelijke verplichting tot het keuren van 

hijskranen, op basis van het Warenwetbesluit Machines. Bij de aanpassing 

van dit document zijn de leden van het CCvD TCVT, de leden van werkkamer 

3 van de TCVT en vertegenwoordiging van de CBI’s betrokken geweest.

Het concept keuringsschema is behandeld in de Technische commissie en 

ingediend in werkkamer 3 van de TCVT. Dit heeft geresulteerd dat de input 

vanuit de Technische commissie is overgenomen door de werkkamer 3. Dit 

betekent in grote lijnen dat de EN 13000 richtinggevend is omdat de meeste 

kranen hieraan voldoen, maar wanneer het schema niet of voldoende hierin 

voorziet de gebruiksaanwijzing van de kraan gevolgd dient te worden.

BIJLAGE 7 - JAAROVERZICHT 2017 VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.
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De VVT heeft een Arbocommissie die het bestuur adviseert. In de 

Arbocommissie zitten vertegenwoordigers van verschillende kraanverhuur-

bedrijven (leden). Zij vertegenwoordigen de achterban van de branchever-

eniging. De Arbocommissie heeft als doel het neerzetten van een standaard 

(w.o. de Arbocatalogus) op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandighe-

den voor het werken met en bij kranen. Verder worden zaken uitgezocht ten 

behoeve van alle leden. Daarnaast is de commissie vergadering een ideaal 

middel om ervaringen uit te wisselen en elkaar informeel te raadplegen over 

allerlei Arbo-onderwerpen.

In de Arbocommissie behandelde onderwerpen:
 » Basishandboek OHSAS, ISO en VCA.
 » De branche-RI&E verticaal transport.
 » Wildgroei aan systemen en pasjes.
 » Aanpassen basishandboek ISO 9001:2015 HLS (high level structure).
 » Procedure ten behoeve van het opstellen van hijsplannen.
 » Verschillende opleidingen voor hijsbegeleider, rigger, aanpikker, etc.
 » Evaluatie VVT Erkenningsregeling.
 » Gebruik asbestwerkbak.
 » Kraanopstelplaatsen bij windturbines, project van SBR/CURnet.
 » Afwijken van de Arbocatalogus.
 » OHSAS 18001 en status opvolger ISO 45001.
 » Veiligheidsonderwerpen in de regiovergaderingen (wet versus werk).

 » Nota valbereik.
 » Herziening branche RI&E verticaal transport.
 » Regie of aangenomen werk.
 » CompanyBoxx.
 » Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
 » Herziening terminologielijst.
 » Gedrag en bewustzijn werken binnen de organisatie.
 » Arbozone.
 » Beleidsplan 2018-2021.

VERGADERINGEN

De Arbocommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Basishandboek OHSAS en VCA
De VVT wacht op de ontwikkelingen betreft de nieuwe VCA-checklist en de 

definitieve ISO 45001, de vervanger van het huidige OHSAS 18001. ISO 

45001 zal begin 2018 definitief worden, dit geldt ook voor het VCA.

Als deze definitief zijn zal het basishandboek worden aangepast.
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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 sectorbrede implementatie daarvan. Het resultaat is om 

de uitleg van de branche RI&E bij bedrijven te koppelen aan een individu-

ele cursus als preventiemedewerker. In samenwerking met de SEVT is dit 

onderzocht en dit blijkt mogelijk te zijn. Voor de implementatie van de RI&E 

wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden via STL om dit gratis te doen voor 

bedrijven in het kader van SOOB beleid.

De branche RI&E verticaal transport wordt door STL bekrachtigd, door een 

kerndeskundige, en aangemeld en geregistreerd bij het Steunpunt RI&E. 

Bedrijven t/m 25 medewerkers kunnen deze RI&E gebruiken, grotere bedrij-

ven kunnen dit ook maar die moeten hun RI&E dan nog laten toetsen door 

een kerndeskundige (bijvoorbeeld een HVK’er). Een lichte toetsing volstaat in 

dat geval.

Procedure ten behoeve van het opstellen van 
hijsplannen
In 2017 is een start gemaakt met het opstellen van een richtlijn mobiele 

kranen, hierin wordt de informatievoorziening van de VVT weergegeven in 

één richtlijn. Onderwerpen als hijsplanning en regie- en aangenomen werk 

worden in deze richtlijn verwerkt en deze zal medio 2018 gereed zijn.

Evaluatie VVT Erkenningsregeling
De Arbocommissie heeft hier geregeld over vergaderd. Er is input gekomen 

vanuit een werkgroep uit regio West Brabant/Zeeland, een regio waar 

kritische bedrijven zitten betreffende de Erkenningsregeling. Er is input 

gekomen van deelnemers aan de Erkenningsregeling. Verder heeft men 

nagedacht over de toegevoegde waarde ervan en de toegevoegde waarde 

van het lidmaatschap. Uiteindelijk is aan het bestuur geadviseerd om de 

toegevoegde waarde van het lidmaatschap, het voldoen aan de basis wet- en 

regelgeving door middel van gecertificeerde machinisten, gekeurde kranen 

en goed verzekerde kranen, uit te breiden met het voldoen aan de branche 

RI&E. Dit advies heeft het bestuur overgenomen en besloten is dat het 

hebben van een RI&E die voldoet aan de branche RI&E onderdeel zal worden 

van de Erkenningsregeling. Ook is besloten om de Erkenningsregeling op 

vrijwillige basis voort te zetten en dit geen onderdeel uit te laten maken van 

de lidmaatschapsvereisten.

Afwijken van de Arbocatalogus
Afwijken van de Arbocatalogus mag wanneer een bedrijf kan onderbouwen 

door middel van een RI&E dat minimaal hetzelfde wettelijk veiligheids- en 

gezondheidsniveau wordt behaald met de eigen gekozen maatregelen.

Nota valbereik
Er bestaat vaak onduidelijkheid over het al dan niet afzetten van het werk-

terrein bij opdrachtgevers. Mag bijvoorbeeld een giek over de weg zwenken 

zonder last? Wanneer zijn de werkzaamheden dermate kritisch dat het 

terrein moet worden ontruimd? De VVT werkt met de Arbocommissie aan 

een document om hier invulling aan te kunnen geven. Dit wordt medio 2018 

opgeleverd aan de leden van de commissie.

ISO 9001:2015
In 2017 heeft de VVT verschillende bedrijven positief ondersteund met het 

begeleiden van de nieuwe ISO 9001:2015 norm. De opgedane ervaringen 

zijn verwerkt in een nieuw basishandboek met de bijbehorende HLS (High 

Level Structure). Verwacht wordt dat het handboek begin 2018 gepresen-

teerd gaat worden aan de Arbocommissie en aan het bestuur alvorens dit te 

plaatsen op de VVT website.

Asbestbak/werkbak
Er zijn verschillende gespreken geweest met SZW over de opgezette beslissys-

tematiek voor uitzonderingssituaties voor de inzet hijskranen met werkbak bij de 

verwijdering van asbestdaken. Tevens is er een motie aangenomen in de Tweede 

Kamer om dit probleem op te lossen. De aanleiding hiervoor is het stilvallen van 

saneringsprojecten door het strikte handhavingsbeleid van de Inspectie SZW. De 

Kamer noemt dat ‘onwenselijk’ omdat voor 1 januari 2024 nog zo’n 100 miljoen 

vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd moet worden. Er zijn mogelijkheden 

voor een soepeler beleid omdat de Nederlandse regels nu strenger zijn dan de 

EU voorschrijft. Daarom moet de minister van SZW, in overleg met de sector, er 

voor zorgen dat veilig gebruik van werkbakken aan hijskranen bij sanering van 

grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten weer mogelijk wordt. Zo nodig 

moet de regelgeving worden aangepast. Dit traject is in 2017 nog niet afgerond.
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De VVT heeft een Opleidingscommissie die het bestuur adviseert. In de 

Opleidingscommissie zitten vertegenwoordigers van verschillende kraanver-

huurbedrijven (leden), opleiders uit de sector (geassocieerde bedrijven) en 

externe deskundigen (sectorinstituut). Zij vertegenwoordigen de achterban 

van de branchevereniging. De Opleidingscommissie heeft als doel het onder-

houden van de opleidingskolom verticaal transport en het adviseren van het 

bestuur aangaande het te voeren beleid aangaande opleiden en certificeren 

in de sector. In de vergaderingen worden ook problemen waar leden in de 

praktijk tegen aanlopen besproken.

In de Opleidingscommissie behandelde 
onderwerpen:
 » TCVT-persoonscertificatie en -examinering.
 » BBL-route voor machinisten.
 » Nieuwe SSVV-opleiding VVL-H en BVL.
 » Enquête werkomstandigheden kraanmachinisten.
 » Kraanmachinisten: onveiligheid is groot.
 » Brochure “Machinist tilt er zwaar aan”.
 » Stopzetting aanbieden TCVT-bijscholing door SEVT.
 » Project Branchekwalificatiestructuur (BKS).
 » Ontwikkelen beroepskwalificatie.
 » ESTA ECOL-project.
 » Revisie cursus Meewerkend voorman.
 » Evaluatie examen Meewerkend voorman XY-Masterclass.
 » Evaluatie cursus Meewerkend voorman.
 » Evaluatie Uitvoerdersopleiding (UVHTP).
 » TCVT examens en duur uitslag examen.
 » Opbouw TCVT-schema’s na afronding Hijsbegeleider W4-08.
 » Beleidsplan 2018-2021.

VERGADERINGEN

De Opleidingscommissie heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

TCVT-persoonscertificatie en -examinering
De uitwerking en invulling van een nieuw certificatiesysteem (in het kader 

van de stelselwijziging 2015) geënt op certificeren door registratie heeft een 

verdere voortgang in 2017. Begin 2017 wordt de stichting TCVT RA opge-

richt en vanuit de TCVT RA wordt een werkgroep opgesteld om de registratie 

regeling inhoudelijk vorm te gaan geven. Zij krijgt als taak de contouren van 

registratie te formuleren en de routing die leidt naar registratie in kaart te 

brengen. De uitwerking en invulling wordt vorm gegeven op basis van de 

norm ISO 17024, om waarborging van het wettelijk kader te bewerkstelligen. 

In dit kader dient het certificatiesysteem vakbekwaamheid gereviseerd te 

worden. Profielschetsen worden opgesteld om een gedegen basis te leggen 

van waaruit de schema’s vormgegeven kunnen worden. De certificatiesche-

ma’s worden aangepast aan de hand van de profielschetsen en de daarbij 

behorende eind- en toetstermen. 

De VVT is voorstander van het verzwaren van de eisen voor het schema 

Hijsbegeleider (W4-08) en dit onderwerp wordt met voorrang meegenomen 

in de revisie van de schema’s. Doelstelling is om de gereviseerde schema’s 

per 1 januari 2018 te positioneren onder de TCVT RA.

Project Branchekwalificatiestructuur (BKS)
Samenlopend met de aangekondigde stelselwijziging door het ministerie 

van SZW van beoordeling naar accreditatie (2015) heeft de VVT voor het 

opstellen van een branchekwalificatiestructuur (BKS) gekozen. Dit systeem 

biedt zeer waarschijnlijk de mogelijkheid om aan de hand van uitgebreidere 

praktijkregistratie (werkend leren) te voldoen aan de hercertificatie-eisen 

van de TCVT. Het Ministerie SZW besluit in 2017 om van accreditatie naar 

registratie te gaan, wat ruimte biedt om hetgeen wat nu al is geregeld bij 

de TCVT betreffende persoonscertificatie, veelal hetzelfde te houden. Maar 

er dienen wel organisatorische aanpassingen doorgevoerd te worden. Door 

middel van de BKS-structuur wordt het hopelijk mogelijk om de ervaringen 

vanuit de praktijk te kwalificeren en te waarderen bij eventuele nascholing 

en kwalificatie van de vakbekwaamheid van de werknemers. Het doel is het 

ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur (BKS) en de beroepskwa-

lificaties te laten indelen volgens NLQF-structuur met EVC erin geïmple-

menteerd. Uiteindelijk is het streven naar een gelijkwaardig diploma op 

MBO- niveau.

Het format voor het beroepscompetentieprofiel Machinist mobiele kraan, 

onderdeel van de BKS, wordt in 2017 vastgesteld en de inhoud van het 

schema wordt getoetst. Verder wordt de codering, hetgeen moet aantonen 

dat de machinist zowel het theorie onderdeel als het praktijkonderdeel 

conform certificatieschema heeft doorlopen en heeft volbracht om voor 

her-certificatie in aanmerking te komen, opgenomen in het dossier. 

In het kader van het concretiseren van het registreren van het opdoen van 

ervaring in de praktijk, het zogeheten ‘werkend leren’, wordt er een pilot 

gestart bij verschillende lidbedrijven van de VVT. Aan de hand van een 

checklist, welke wordt ingezet bij werkplekinspecties, wordt onderzocht of 

deze wijze van registreren een wenselijk resultaat oplevert.  

Uit de pilot komen de onderstaande bevindingen naar voren: 

Pluspunten
 » Goed voor junior machinisten.
 » Goed voor het begeleiden van leerling machinisten door de mentor.
 » Goed voor het volgen van nieuw personeel.
 » Goed om in de diepte te gaan van werkprocessen binnen de organisatie en 

verbeterpunten te constateren.
 » Examenvrees bij machinisten kan hiermee weggenomen worden.

Minpunten
 » Minder goed voor de vakvolwassen machinisten.
 » Administratief brengt deze werkwijze veel meer werkplekinspecties en dus 

meer werk met zich mee.
 » Het vergt meer tijd door het afnemen van bezoeken op de werkplek.

De pilot werkplekinspecties wordt geëvalueerd en geconcludeerd kan worden 

dat de methode geschikt is met name voor de nieuwe machinisten; voor het 

begeleiden van leerling machinisten, voor initiële training of gerichte instruc-

tie en het eenvoudig aftoetsen hiervan. De methode is gegeven de dagelijkse 

praktijk niet geschikt voor de vakvolwassen machinist. Dit zou leiden tot 
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een veel te grote toename van het aantal werkplekinspecties. Voorts wordt 

getwijfeld of bedrijven de methode gaan toepassen daar het administratief 

gezien meer werk met zich meebrengt. De pilotbedrijven zien dit niet als 

realistisch. Besloten wordt om verder te gaan in de richting van het kunnen 

aanleveren van instructies als (gedeeltelijke) vervanging van de bijscholing.

Het project branchekwalificatiestructuur heeft een verder vervolg in 2018, 

waarbij de BKS verder gevuld wordt met inhoud, het aanbod hiervoor gevali-

deerd wordt en verder onderzocht wordt hoe de invulling voor het registeren 

van de praktijkervaring praktisch en efficiënt ingericht kan worden.

BBL-route voor machinisten
Er bestaat geen sectorgereguleerd BBL-traject machinist voor de verticaal-

transportsector, vergelijkbaar met zoals deze voor de chauffeurs is georga-

niseerd. De bedrijven in de verticaaltransportsector maken bij ROC’s gebruik 

van het bestaande aanbod aan BBL-trajecten machinist uitstroom hijsen. De 

trend wordt waargenomen dat er weinig tot geen nieuwe instroom van jon-

geren is op het BBL-traject machinist uitstroom hijsen, waardoor ROC’s het 

BBL-traject afstoten. Een onwenselijke ontwikkeling en de VVT wendt zich 

tot het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) om in samenwerking met 

hen een sector gereguleerd BBL-traject op te tuigen. Dit alles om te proberen 

het BBL-traject in stand te houden. De start wordt hiermee gemaakt in 2017 

en heeft een verder vervolg in 2018.

Revisie cursus Meewerkend Voorman
De revisie van de cursus Meewerkend Voorman wordt in 2017 geëvalueerd. 

Goede eerste stappen in de verbeterslag van de cursus zijn gemaakt. Het 

VVT-gedachtegoed en de VVT-informatiedragers zijn verankerd in de cursus 

en de docenten hebben waardevolle feedback ontvangen vanuit BeSpeak, 

onderwijsspecialist, die het revisietraject begeleidt. De revisie heeft in 2017 

een verder vervolg en BeSpeak neemt het ontwerp van de cursus nader 

onder de loep. Uit de beoordeling volgt het advies om het ontwerp van de 

cursus op bepaalde onderdelen te veranderen. Om een goede aansluiting 

te vinden en te houden met de sector besluit de VVT de wijziging van het 

ontwerp passend te maken in de structuur van de branchekwalificatiestruc-

tuur. Het beroepscompetentieprofiel Meewerkend Voorman zal volgens het 

model van de beroepscompetentieprofiel Machinist Mobiele Kraan opgesteld 

gaan worden, hetgeen nader uitgewerkt wordt in 2018.

  

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.
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De VVT heeft een Sociale commissie die het bestuur adviseert. In de Sociale 

commissie zitten vertegenwoordigers van verschillende kraanverhuurbe-

drijven (leden) uit de sector die belang hebben bij het afsluiten van een 

arbeidsvoorwaarden cao en goed personeelsbeleid dat past bij de behoeften 

van de sector. Zij vertegenwoordigen de achterban van de branchevereni-

ging. Er wordt tevens nauw samengewerkt met TLN waarmee de VVT samen 

de bedrijfstakregelingen afspreekt en onderhandelt met de vakbonden in 

de sector, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Het doel is het 

bespreken van eisen en wensen rondom aanpassingen in de bedrijfstakrege-

lingen zoals arbeidsvoorwaarden cao, SOOB cao, bedrijfstakpensioenfonds, 

maar ook van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

In de Sociale commissie behandelde onderwerpen:
 » Vaststellingsovereenkomst bij ontslag.
 » Verlenging convenant Belastingdienst vergoeding verblijfskosten.
 » Model Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.
 » Beïnvloeding gedrag werknemers voor veilig werken.
 » VPL rechten en herplaatsing oudere werknemers.
 » Pensioenfonds Vervoer samenvoegen pensioenregeling.
 » Opstellen zwarte lijst – RentalCheck.
 » Resultaten bedrijfsenquête STL bij VVT bedrijven.
 » Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden cao en SOOB cao.
 » Discriminatie op de werkplek.
 » CompanyBoxx.
 » Project Branche Kwalificatiestructuur (BKS).
 » Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 » Cybersecurity.
 » Beleidsplan 2018-2021.

VERGADERINGEN

De Sociale commissie heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden cao en 
SOOB-cao
De onderhandelingen voor de arbeidsvoorwaarden cao die in het teken staan 

van de modernisering van de cao, verlopen stroef en zijn vanaf de start eind 

oktober 2016 al afwijkend geweest. Bewegen de onderhandelingspartijen 

normaliter naar elkaar toe, bij deze onderhandelingen wordt er weinig 

toegegeven op de ingediende voorstellen. Begin 2017 vindt de vijfde onder-

handelingsronde plaats waarin over de vernieuwingsvoorstellen, financiële 

paragraaf en diverse secundaire voorstellen gesproken wordt. Voornamelijk 

op het voorstel voor aanpassing van het loongebouw, opgesteld in het kader 

van de toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden cao voor de sector, wordt 

weinig tot geen voortgang geboekt. Ondanks het door de werkgevers-

delegatie gedane loonbod. Er bestaan dusdanige grote verschillen dat  

de werkgeversdelegatie het overleg moet beëindigen om opnieuw achter-

banraadpleging te voeren. 

Een zesde en zevende onderhandelingsronde is nodig om enigszins nader  

tot elkaar te komen en in de laatste onderhandelingsronde in de nacht van  

7 op 8 maart doet de werkgeversdelegatie een eindbod. De werkgevers-

delegatie is van mening dat het geboden pakket recht doet aan de belangen 

van werkgevers en werknemers in de sector en de basis legt voor een 

toekomstbestendige moderne arbeidsvoorwaarden cao. De vakbonden 

leggen het eindbod aan hun achterban (leden van de KNV-cao en leden van 

de TLN-cao) voor. De leden op wie de KNV-cao van toepassing is wijzen het 

eindbod af en een ultimatum wordt gesteld.

In april vindt een overleg plaats tussen TLN en de vakbonden FNV, CNV en 

De Unie over het ultimatum met betrekking tot de KNV-cao dat eind april zou 

aflopen. Dit overleg heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat waardoor 

het ultimatum is opgeschort en waarover de bonden hun achterban gaan 

raadplegen. Eventuele stakingen en acties bij bedrijven die de KNV-cao 

toepassen, worden hiermee voorkomen. 

Het bereikte onderhandelingsresultaat is ook van toepassing op bedrijven die 

de TLN-cao toepassen en komt in de plaats van het eindbod van 8 maart. 

Voor de verticaaltransportsector een positieve uitkomst daar ten opzichte van 

het eindbod het door TLN voorgestelde chauffeursloongebouw is komen te 

vervallen. Voor veel kraanverhuurbedrijven is dit een zeer gunstig resultaat, 

omdat daarmee een tweedeling in het loongebouw voor uitvoerend personeel 

is voorkomen en flexibele inzet van werknemers beloond blijft worden. 

Verder is het kunnen afspreken van een collectieve vrijwillige tijd-voor-tijd-

regeling met de OR/personeelsvertegenwoordiging, of op individuele basis, 

vast onderdeel geworden in de cao. Iets waar de VVT al jaren naar heeft 
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gestreefd. Het onderhandelingsresultaat wordt in de VVT algemene ledenver-

gadering voorjaar van 2017 met de leden besproken.

Na een lang en moeizaam onderhandelingstraject wordt uiteindelijk op 12 

juni een akkoord bereikt waarmee één landelijke cao voor de hele sector 

een feit is. De cao wordt op 17 augustus door het ministerie SZW algemeen 

verbindend verklaard.

De SOOB-cao met einddatum 1 juli 2017 wordt ongewijzigd verlengd. De 

looptijd van de SOOB-cao is 1 juli 2017 tot 1 juli 2022. Op besluit van de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt op 12 september de 

SOOB-cao algemeen verbindend verklaard.

Verlenging convenant Belastingdienst vergoeding 
verblijfskosten
Het gesloten convenant met de Belastingdienst inzake de gerichte vrijstelling 

van de vergoeding van de verblijfskosten conform artikel 40 en 41 van de 

cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van de mobiele 

kranen is met 5 jaar verlengd.

Het standpunt van de Belastingdienst luidt dat zij van oordeel is dat de 

genoemde verblijfkostenvergoedingen tot de daarbij bedoelde bedragen 

kunnen worden aangemerkt als kosten waarvoor een vergoeding mogelijk 

is, die gericht is vrijgesteld (zie artikel 31a, tweede lid, onderdeel b, van de 

Wet op loonbelasting 1964). Dit standpunt geldt voor de periode vanaf 1 juli 

2015 tot en met 31 december 2021 en vervalt zonder nadere mededeling 

per laatstgenoemde datum.

Model vaststellingsovereenkomst met uitgestelde 
prestatieplicht
In samenwerking met de huisadvocaat van de VVT, mevrouw mr. R.J.E. 

Reidinga, publiceert de VVT een model vaststellingsovereenkomst met 

uitgestelde prestatieplicht.

Pensioenfonds Vervoer samenvoegen 
pensioenregeling
Het Pensioenfonds Vervoer dient op 23 juni 2017 het voorstel in om de 

uitvoering van de pensioenregeling te vereenvoudigen. Voor de vijf pensi-

oenregelingen die worden uitgevoerd, wil zij deze terugbrengen naar een 

regeling met als doel de pensioenregeling voor de deelnemer begrijpelijker 

en eenvoudiger te maken. Omzetting geschiedt actuarieel neutraal. 

Met de wijziging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018 

wordt in 2017 het voorstel tot vereenvoudiging van de uitvoering verder 

uitgebreid met de verschuiving van de fiscaal wettelijke pensioenleeftijd van 

67 jaar naar 68 jaar. De sociale partners krijgen het verzoek te reageren op 

het voorstel inzake:
 » De pensioenregeling vanaf 1 januari 2018.
 » De omzetting van (pre)pensioenaanspraken in ouderdomspensioenaan-

spraken op 68 jaar.
 » De omzetting van voorwaardelijke pensioenaanspraken (VPL).

Het bestuur van het Pensioenfonds Vervoer adviseert de sociale partners de 

pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling te wijzigen in 68 jaar. De omzet-

ting van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken en opgebouwde 

prepensioen naar 68 jaar vindt actuarieel neutraal plaats. Tenslotte is het 

voornemen om de voorwaardelijke ouderdomspensioenen die nog een pen-

sioeningangsleeftijd van 65, 66 of 67 jaar hebben, actuarieel neutraal om te 

zetten naar aanspraken op 68 jaar. Daarnaast zouden de VPL-aanspraken 

eerder onvoorwaardelijk gemaakt kunnen worden.

De Sociale commissie had VPL-rechten en herplaatsing oudere werkne-

mers reeds op haar agenda staan. Bij herplaatsing van werknemers buiten 

de bedrijfstak komt het voorwaardelijk pensioen te vervallen, hetgeen een 

belemmering opwerpt voor het herplaatsen naar een andere sector. De 

Sociale commissie geeft dan ook een positief advies op het wijzigingsvoorstel 

dat door het bestuur wordt overgenomen.

Beïnvloeding gedrag werknemers voor veilig werken
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Alphen aan 

den Rijn wordt binnen de commissie besproken wat de branchevereniging 

zou kunnen betekenen in het bewerkstelligen van gedragsverandering bij 

werknemers in het kader van veilig werken. Een gecompliceerd onderwerp. 

Verandering in gedrag betekent verandering in bedrijfscultuur. Verandering 

in de bedrijfscultuur maakt de verandering dan ook meteen bedrijfsspecifiek, 

immers elk bedrijf kent haar eigen bedrijfscultuur. Voorts moet de veran-

dering gedragen en uitgedragen worden door de top van de organisatie, 

zij moet achter het veiligheidsbeleid staan. In hoeverre kan een branche-

vereniging dan in beïnvloeding van gedrag werknemers iets betekenen? 

Voor de hand ligt het dat het bedrijf dit zelf bedrijfsspecifiek nader bepaalt 

en uitwerkt. Tevens ook om draagkracht te creëren daar elke verandering 

weerstand oproept.

Ondanks de complexiteit van het onderwerp ziet de commissie het als haar 

taak hierover wel een gedegen advies te geven aan het bestuur. Zij besluit 

onderzoek te doen naar waar eventueel de mogelijkheden zouden kunnen 

liggen voor de VVT om ondersteuning te bieden aan haar leden in het kader 

van beïnvloeding van gedrag van werknemers voor veilig werken. Het onder-

zoek heeft een verder vervolg in 2018.

  

Spierings Mobile Cranes B.V.



56JAARVERSLAG 2017 BIJLAGEN

Bij de VVT zijn railkraanverhuurbedrijven aangesloten. Dit heeft geleid tot de 

vorming van een aparte commissie voor deze groep bedrijven. Deze com-

missie adviseert het bestuur voor besluitvorming en aandacht aangaande 

onderwerpen die specifiek voor deze bedrijven spelen. Alle bedrijven die 

als railbedrijf lid zijn geworden zijn vertegenwoordigd in de commissie. De 

voorzitter van de Railcommissie en de twee voorzitters van de actieve werk-

groepen vormen samen met de secretaris van de VVT een kerngroep die 

lopende zaken frequenter met elkaar afstemmen en deelnemen aan overleg 

met derden en representatie, dit alles ter voorbereiding van de tweejaarlijkse 

vergaderingen ten behoeve van raadpleging en besluitvorming. 

In 2017 zijn er veertien railkraan verhuur  bedrijven actief lid met totaal 77 

machines.

De Railcommissie heeft drie actieve kerngroepleden waaraan alle zaken 

worden teruggekoppeld. Deze kerngroepleden zijn de heren P. Berende,  

N. Koning (vz.) en S. Boerema.

In de Railcommissie behandelde onderwerpen
 » Handhaving veilige inzet KROL met LMB.
 » Indeling werkzaamheden KROL bij gebruik LMB en praktijk dag.
 » LMB en de inzet van railinframachines.
 » TCVT-werkkamer 5.
 » TCVT-register keuringen KROL
 » Hoogwerkers op het spoor.
 » Nieuw schema keuring kranen (TCVT W03-01).
 » Revisie EN 15746 - rijsnelheden KROL.

VERGADERINGEN

De Railcommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen: 

Handhaving LMB
De spooraannemers en inhuurbedrijven hebben substantieel geïnvesteerd in 

het per 1 april 2016 ingevoerde LMB systeem op de KROL. Hiermee voldoet 

men aan de richtlijn die ProRail gesteld heeft. Werd in 2016 al niet of nau-

welijks gehandhaafd door ProRail op aanwezigheid van LMB op een KROL 

en het correcte gebruik van het systeem, zo moet in 2017 geconstateerd 

worden dat dit nog steeds het geval is. Ondanks dat ProRail handhaving 

als noodzakelijk heeft bestempeld en heeft aangegeven dat zij hierin een 

voortrekkersrol zou nemen. ProRail wordt dringend verzocht gepaste stappen 

te nemen waarbij handhaving op gebruik van de LMB aandacht moet krijgen.

Revisie EN 15746
De norm EN 15746 kent snelheidsbeperkingen voor machines in gebruik 

genomen na 2010. Machines voorzien van een enkele cabine (1 zitplaats) 

mogen niet harder rijden dan 10 km per uur. Alle machines met een maxi-

male snelheid van meer dan 10 km per uur moeten voorzien zijn van een 

dubbele cabine (2 zitplaatsen). Wanneer de machine > 20 km per uur gaat 

moet de machine uitgerust zijn met een datalogger die minimaal de tijd en 

snelheid registreert. Bij de revisie van de norm wordt de snelheidsrestrictie 

van 10 km per uur voor een enkele cabine gewijzigd naar een maximale 

snelheid van 20 km per uur. Machines met een snelheid > 20 km per uur 

moeten voorzien zijn van een dubbele cabine. De data recorder wordt binnen 

de revisie van de norm opgenomen als standaard in de huidige techniek. De 

norm is eind 2017 nog in revisie en de ontwikkeling van de norm heeft een 

verder vervolg in 2018. 

Werkgroep LMB
Met de invoering van de LMB behoeft de door branche opgestelde bijlage 

C.2 van de W5-01 aanpassingen. Een nieuwe indeling werkzaamheden 

KROL gebruik LMB (RCI/RCL) wordt opgesteld wat in plaats van de bijlage 

C.2. komt. Beoordeeld moet worden welke veranderingen in machines, hulp-

stukken en werkwijze noodzakelijk zijn voor inzet KROL met LMB (RCI/RCL). 

De werkgroep organiseert, in samenwerking met de BAM Infra Rail, Volker 

Rail en Strukton Rail, hiervoor in begin 2017 een praktijkdag. Aan de hand 

van praktijktesten wordt de indeling werkzaamheden KROL gebruik LMB 

(RCI/RCL) aangevuld met de ontbrekende activiteiten en de risico’s bij wel of 

geen instelling RCI/RCL gekwalificeerd. De praktijkdag is een succes en de 

instelling van de RCL blijkt in het algemeen mogelijk te zijn. De publicatie van 

de indeling werkzaamheden KROL gebruik LMB (RCI/)RCL) is bestemd voor 

leveranciers.

Werkgroep Hoogwerkers op het spoor
Geconstateerd wordt dat het in meerdere gevallen veiliger is om de hoogwer-

ker vanuit beneden te bedienen bij werkzaamheden op het spoor. Echter, dit 

is in tegenspraak met het gestelde in de gebruiksaanwijzing van de machine, 

de Machinerichtlijn en de norm EN 280. De werkgroep krijgt de opdracht om 

alle activiteiten met hoogwerkers in kaart te brengen en de risico’s vast te 

stellen bij bediening van de hoogwerker vanuit de bak. Daarnaast krijgt de 

werkgroep ook de opdracht om onderzoek te doen naar alternatieve werk-

wijzen met betrekking tot de vastgestelde risico’s en waar nodig argumenten 

geven op activiteiten waarbij bediening vanuit beneden noodzakelijk is.
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