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De VVT heeft een turbulent jaar achter de rug. Het secretariaat had te kampen 

met een te krappe personele bezetting vanwege ziekte en verloop van een 

beleidsmedewerker en de krappe arbeidsmarkt. Gegeven het profiel dat 

wordt gezocht, een volwaardige beleidsmedewerker die op senior niveau en 

branchebreed kan c.q. moet kunnen gaan opereren, is besloten om gebruik 

te maken van een headhunter om iemand te vinden die hierop past, maar 

die ook in team past. Eind 2018 was deze persoon nog niet gevonden. Het 

secretariaat bestaat uit medewerkers die goed op elkaar zijn ingewerkt en 

ook veel voor elkaar en voor de leden over hebben. Belangrijk is dat een 

nieuwe medewerker op het beoogde niveau hier goed bijpast. Kijkend naar 

het pakket van werkzaamheden en wat de VVT voor u heeft gedaan en de 

ambitie van de VVT, kan ik niet anders dan tevreden terugkijken en de mede-

werkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet, hun collegialiteit en loyaliteit 

aan de VVT en haar leden.

In 2018 heeft er een nationale O&O conferentie plaatsgevonden en daar 

is de vraag gesteld welke oplossingen er zijn voor de actuele vragen over 

een leven lang leren, een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersecto-

raal samenwerken. Deze opgave, die urgent werd genoemd, en ook in het 

regeerakkoord als speerpunt is benoemd, vraagt om samenwerking. Daarom 

werden op initiatief van O&O fondsen en sociale partners alle stakeholders 

uitgenodigd van politieke-, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio’s. 

Men wil hiermee bereiken of bijgedragen kan worden aan de doelstellingen 

van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoor-

delijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen. Met als doel om werkenden  

blijvend inzetbaar te houden en ze te ondersteunen in hun ontwikkelings-

proces. De O&O-conferentie, die plaatsvond bij de Stichting van de Arbeid in 

Den Haag, trok zo’n 200 deelnemers, voornamelijk werkzaam bij werk-

gevers- en werknemersorganisaties, ministeries, regionale diensten en 

opleidingsorganisaties.

Minister Wouter Koolmees: De omslag naar een leercultuur is een absolute 

must; alleen zo kunnen bedrijven en werkenden zich soepel blijven voort-

bewegen op de veranderende arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheid voor 

de cultuuromslag kan niet alleen bij werkenden worden gelegd, daarvoor 

moeten werkgevers, werknemers, het Rijk, het onderwijs, het UWV, de O&O-

organisaties en nog vele anderen hun krachten en kennis bundelen.
Bultena Verhuur B.V.

VOORWOORD

Wagenborg Nedlift B.V. 



2JAARVERSLAG 2018 VOORWOORD

De minister is met de sociale partners al afspraken aan het maken om 

een leercultuur te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Hij zal 

de randvoorwaarden verzorgen en de plannen van O&O-organisaties, die 

hij de ideale matchmakers noemt tussen werkgevers en werknemers, 

ondersteunen.

Mariëtte Hamer (SER): Een leven lang ontwikkelen is veel complexer dan het 

organiseren van scholingsaanbod en het instellen van een leerrekening. Het 

stelsel van opleiden en ontwikkelen is erg ingewikkeld. Ze pleit ervoor geza-

menlijk eerst de structuur en de toegankelijkheid van het scholingsaanbod op 

orde te krijgen en iedereen bij het leren te betrekken.

Doekle Terpstra (Techniek Nederland): Als we een leven lang ontwikkelen 

willen stimuleren, dan moeten we redeneren vanuit de vraag van de werk-

nemers zelf. En vanuit de manier van werken van de O&O-organisaties. Zij 

moeten meer vraaggestuurd in plaats van aanbodgedreven gaan werken om 

mensen op te leiden, weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt.

Conclusies
Een doorbraak in een leven lang ontwikkelen is noodzakelijk en urgent. Het 

opleiden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid van werk-

gevers, werknemers en andere partijen. Alleen een scholingsbudget biedt 

onvoldoende stimulans voor een leven lang ontwikkelen. O&O-organisaties 

hebben als matchmaker tussen werkgever en werknemer en vanwege hun 

expertise en handelend vermogen een belangrijke rol bij het stimuleren van 

een leercultuur. En O&O-organisaties kunnen meer van elkaar leren en meer 

samenwerken.

De VVT heeft het al vaak hierover gehad; over de branchekwalificatiestruc-

tuur, over werkend leren, over hoe we dat praktisch kunnen ondersteunen 

richting de toekomst. Geen interessant onderwerp voor een kraanverhuurder, 

maar wel belangrijk om goed over na te denken voordat het ‘ons overkomt’. 

De VVT is hier vroeg mee begonnen en het doel is om de leden hiermee te 

helpen of zelfs te ontzorgen. Hiermee en op onderwerpen die de VVT van 

oudsher al voor u oppakt, veilig en vakbekwaam werken, gaan we verder, 

met uw steun en inbreng.

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

Haegens Kraanverhuur B.V.

Jos Blom Kraanverhuur B.V.
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Aardbeving bij Zeerijp
Het was de spreekwoordelijke druppel. De zware aardbeving die op 8 januari 

het Groningse dorp Zeerijp trof, zorgde voor een versnelling in de besluitvaar-

digheid van het kabinet. Het zou er zelfs toe leiden dat minister Eric Wiebes 

van Economische Zaken en Klimaat besloot de gaskraan volledig te zullen 

dichtdraaien.

Pulsvissen verboden
De Franse vissers vonden het ‘heel goed nieuws’, maar hun Nederlandse 

collega’s spraken van een ‘gitzwarte dag’. Op 16 januari stemde een ruime 

meerderheid in het Europees Parlement voor en totaalverbod op pulsvissen, 

een nieuwe methode waarin de Nederlandse visserij juist heel veel had 

geïnvesteerd.

Apen gekloond
Vol trots werden ze getoond. Zhong Zhong en Hua Hua waren op 25 januari 

wereldnieuws. Zij waren de eerste door middel van kerntransplantatie 

succesvol gekloonde primaten. Volgens de Chinese onderzoekers stond nu 

niets meer het klonen van mensen in de weg. Dat riep zowel bewondering als 

afgrijzen op. 

‘Hallo allemaal’
‘Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder’. Het 

waren dit soort oneliners die De Luizenmoeder tot een mateloos populaire 

serie maakte. Op 4 februari keken bijna 3,5 miljoen mensen naar aflevering 

vier van de perikelen op en rond basisschool De Klimop.

Tesla Roadster de ruimte in
Elon Musk hield vooraf nog een slag om de arm. Het werd ‘een spannend 

succes of een opwindende mislukking’. De lancering van de superzware 

Falcon Heavy-raket op 6 februari verliep echter naar wens. En daarmee ook 

de daarbij behorende reclamestunt: een kersenrode Tesla Roadster werd in 

een baan om de zon geschoten.

Zijlstra stapt op
‘Met afstand de grootste fout uit mijn carrière’. Zichtbaar geëmotioneerd liet 

Halbe Zijlstra op 13 februari in de Tweede Kamer weten ontslag te nemen als 

minister van Buitenlandse Zaken. Zijn aftreden was onvermijdelijk geworden 

nadat was gebleken dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische 

president Vladimir Poetin.

Donorwet aangenomen
Het was tot het laatst toe spannend, maar op 13 februari stemden 38 van de 

75 Senatoren in met een initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra. Daardoor was 

voortaan iedere Nederlander orgaandonor, tenzij hij of zij nadrukkelijk aangaf 

dat niet te willen zijn.

Nooteboom Trailers B.V.

Roseboom Transport B.V. 

HET JAAR IN 
VOGELVLUCHT
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Aanslag op dubbelspion
Een bankje net buiten een winkelcentrum in de Britse provinciestad Salisbury 

leek op 4 maart het decor voor een thriller. De man en de vrouw die er onwel 

werden en in kritieke toestand in een ziekenhuis moesten worden opgenomen, 

bleken de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia te zijn. 

Zij waren, zo werd later duidelijk, blootgesteld aan novitsjok, een zenuwgas dat 

ontwikkeld was in de voormalige Sovjet-Unie.

Drama’s in Syrië 
Na twee maanden van harde strijd kwam het einde snel en onverwacht. Op 

18 maart trokken Turkse troepen en met gelieerde rebellen de stad Afrin 

binnen. De Syrisch-Koerdische YPG-militie gaf Afrin zonder verder verzet op 

nadat in de dagen ervoor tienduizenden burgers de belegerde Koerdische 

veste waren ontvlucht. 

Facebook in de beklaagdenbank
‘Ik ben Facebook begonnen, ik ben de baas en ik ben verantwoordelijk.’ 

Mark Zuckerberg liet er tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres 

op 10 april geen misverstand over bestaan: zijn sociale netwerk had nagela-

ten gegevens van gebruikers adequaat te beschermen. Aanleiding voor die 

hoorzitting was het misbruik van de profielinformatie van tientallen miljoenen 

Facebookgebruikers door data-analysebedrijf Cambridge Analytica.

Historische handdruk
Het contrast kon niet groter zijn. Na een jaar van wapengekletter en almaar 

escalerend verbaal geweld, gloorde op het Koreaanse schiereiland na 65 

jaar eindelijk de hoop op vrede. Op 27 april ontmoetten de Noord-Koreaanse 

leider Kim Jong-un en zijn Zuid-Koreaanse evenknie, president Moon Jae-in, 

elkaar in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen om te praten over 

vrede en nucleaire ontwapening.

Feest en geweld tijdens herdenking
De lange arm van de geschiedenis had op 14 mei Israëliërs en Palestijnen 

stevig in de greep. De dag waarop precies zeventig jaar eerder de Joodse 

staat werd opgericht, was er een van grote contrasten. Israël vierde feest en 

kreeg een cadeautje in de vorm van de officiële verhuizing van de Amerikaanse 

ambassade naar de verdeelde stad Jeruzalem. De Palestijnen uitten hun 

woede over het verlies van hun land in massale protesten aan de grens met  

de Gazastrook. Daarbij vielen ruim zestig doden en zo’n 2.500 gewonden.

Multicultureel sprookjeshuwelijk
Het bruidspaar straalde, maar een Amerikaanse bisschop stal de show. 

Het huwelijk van de Britse prins Harry met de Amerikaanse actrice Meghan 

Markle, op 19 mei in Windsor, was om meerdere redenen opmerkelijk. Maar 

vooral de breukjes met de traditie vielen op.

Verbruggen-Volkel B.V.

Gaffert B.V. Transport- en Kraanbedrijf
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Maduro wint ‘nepverkiezingen’
‘Dit zijn nepverkiezingen van een totalitair regime’. Zo betitelde oppositielei-

der Maria Corina Machado de presidentsverkiezingen van 20 mei waarmee 

zittend president Nicolás Maduro zich van een tweede termijn verzekerde. 

Ondertussen stemden steeds meer Venezolanen met hun voeten en verlieten 

hun land.

Italië weigert reddingsschip toegang
‘Heel Europa denkt aan zijn eigen zaken. Vanaf vandaag zegt ook Italië 

“nee” tegen illegale immigratie.’ Zo motiveerde de Italiaanse minister van 

Binnenlandse Zaken Matteo Salvini op 10 juni zijn besluit om het reddings-

schip Aquarius niet toe te laten tot Italië. Daarmee zette de net aangetreden 

Italiaanse regering de slepende discussie over het al jaren ontoereikende 

Europese migratiebeleid opnieuw op scherp.

‘Historisch akkoord’
En zo geschiedde het dat de ‘seniele gek’ en de ‘kleine raketman’ elkaar 

op 12 juni in Singapore de hand schudden. Na alle eerdere beschimpingen 

en dreigementen lieten de Noord-Koreaanse dictator Kim Jon-un en de 

Amerikaanse president Donald Trump zich tijdens deze unieke topontmoeting 

van een andere kant zien.

Turkije kleurt Erdogan
Het waren verkiezingen die wederom onderstreepten hoe diep verdeeld 

Turkije was. Maar president van alle Turken wilde Recep Tayyip Erdogan 

ook helemaal niet zijn. Voor hem telde alleen de meerderheid. En die wist 

hij, zestien jaar nadat hij met zijn AKP voor het eerst aan de macht was 

gekomen, op 24 juni opnieuw achter zich te krijgen.

Aanslag op De Telegraaf
‘Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.’ De schok was groot nadat 

in de vroege ochtend van 26 juni het hoofdkantoor van De Telegraaf  in 

Amsterdam door een bestelbusje was geramd. De grote vraag na deze ‘klap 

in het gezicht van de vrije pers’ was hoe journalisten beter konden worden 

beschermd.

Noord-Zuidlijn in gebruik genomen
Zeven jaar te laat en 1,7 miljard duurder dan begroot. Op 21 juli kon Femke 

Halsema, de kersverse burgemeester van Amsterdam, eindelijk de nieuwe, 

ondergrondse verbinding tussen het noorden en het zuiden van de hoofdstad 

officieel openen. En daarna mochten ook de gewone Amsterdammers de 

nieuwe lijn uitproberen.

Recordzomer
In de nacht van 26 op 27 juli kwam het kwik in De Bilt niet onder de 23,6 

graden. Het was daarmee de warmste nacht ooit gemeten door het KNMI. 

Dat was niet het enige weerrecord dat sneuvelde in de hete zomer van 2018, 

de zomer die de gevolgen van de klimaatverandering voelbaar maakte en de 

noodzaak daar iets aan te doen urgenter.

Brug stort in
Een wankele constructie en ontoereikend onderhoud. Dat was de vermoede-

lijk fatale combinatie die op 14 augustus leidde tot de instorting van de Ponte 

Morandi in Genua. Daarbij vielen 43 doden. Eén vrachtwagenchauffeur had 

geluk: hij zag voor zijn ogen het wegdek tientallen meters omlaag storten, 

maar kon net op tijd remmen.

Montarent Bouwlogistiek B.V.
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Reuzen veroveren Leeuwarden
Iepen mienskip. Open gemeenschap was hét uitgangspunt van Leeuwarden 

als Europese culturele hoofdstad. Gastvrijheid, bereikbaarheid en veilig-

heid waren de thema’s van de talrijke manifestaties. Letterlijk en figuurlijk 

hoogtepunt vormde de show met drie metershoge poppen die op 17, 18 en 

19 augustus in de Friese hoofdstad een verhaal uitbeeldden.

Handelsoorlog escaleert
Als een pokerspeler die steeds zijn inzet verhoogt, kondigde Donald Trump op 

18 september een nieuwe ronde van importheffingen aan tegen Amerika’s 

grote economische rivaal China. Maar ook ditmaal lieten de Chinezen zich  

niet intimideren door het blufpoker van de Amerikaanse president. Al dezelfde 

dag kwamen zij met tegenmaatregelen.

Drama in Oss
De klap kwam, letterlijk en figuurlijk, hard aan in Oss. Op 20 september werd 

een Stint met vijf kinderen (van wie drie uit één gezin) en een 32-jarige bege-

leidster op een spoorwegovergang gegrepen door een trein. Vier kinderen, in 

de leeftijd van vier tot acht jaar, overleefden het niet.

Dividendbelasting toch niet afgeschaft
Een kaakslag. Zo moet het besluit van Unilever op minister-president Mark 

Rutte zijn overgekomen. Op 5 oktober liet het Nederlands-Britse concern 

weten af te zien van de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor naar 

Rotterdam. Daardoor moest de door Rutte te vuur en te zwaar verdedigde 

afschaffing van de dividendbelasting, een voor multinationals als Unilever 

gunstige maatregel, worden heroverwogen, oftewel: afgeblazen.

Lof voor wijlen Wim Kok
Bedachtzaam, degelijk, betrouwbaar, gerespecteerd. Lovende woorden werden 

geuit na het overlijden van Wim Kok op 20 oktober. De oud-vakbondsman, 

oud-PvdA-leider, oud-minister van Financiën, oud-minister-president en  

minister van staat stierf op 80-jarige leeftijd aan een hartkwaal.

Turbulente intochten
Het leek een nieuwe traditie: zwartepieten over Zwarte Piet. De komst van 

Sinterklaas, dit keer op 17 november, werd steeds meer overschaduwd  

door de discussie over diens knecht. De officiële intocht in Zaanstad verliep, 

mede dankzij omvangrijke veiligheidsmaatregelen, zonder problemen, maar 

elders kwam het tot heftige confrontaties tussen voor- en tegenstanders  

van Zwarte Piet.

Sophia geeft antwoord
Is zij de hostess van de toekomst? Op haar wereldtournee deed robot Sophia 

op 24 november het grootste techfestival van Nederland aan. Op Bright Day 

in de Expo Haarlemmermeer werd zij onder massale belangstelling geïnter-

viewd over kunstmatige intelligentie, robotica en haar indruk van mensen. 

Helemaal vlekkeloos ging dat niet.

Veldslag in Parijs
Er werden barricades opgeworpen, auto’s in brand gestoken en winkels 

geplunderd. Op 1 december was Parijs het toneel van een ware veldslag 

tussen woedende ‘gele hesjes’ en de politie. De betogers wilden een aanpak 

van de armoede en eisten het aftreden van Emmanuel Macron, door hen 

‘president van de rijken’ genoemd.

May overleeft vertrouwensstemming
Weggehoond, maar niet weggestemd. Dat was kort samengevat wat Theresa 

May in een tijdbestek van een paar turbulente dagen overkwam. Boegeroep en 

hoongelach waren haar deel toen ze op 10 december aankondigde de lang-

verwachte stemming in het Lagerhuis over haar Brexitdeal met de EU tot nader 

order uit te stellen. Twee dagen later stemden de leden van de Conservatieve 

fractie over de vraag of zij mocht aanblijven als premier. Een meerderheid vond 

van wel. Ondertussen duurde de chaos rond de Brexit voort.

Teuben B.V. 

Slootjes Kraanbedrijf B.V. 



9 JAARVERSLAG 2018VERENIGING

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 verticaaltransportbranche 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 en de jaarrekening.
 » De behandeling en goedkeuring van het beleidsplan en de begroting.
 » Goedkeuring en eventuele wijziging van 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, 8 leden-

circulaires, het model ‘Arbeidsovereenkomst MUP / Nulurencontracten’, het 

model ‘Vaststellingsovereenkomst bij ontslag’, het handboek ISO 9001:2015, 

het handboek OHSAS 18001 en herziet de branche RI&E Verticaal Transport.

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, welke 

ontwikkelingen er op de sector afkomen en hoe de VVT daarop kan 

anticiperen. 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, vooruitkijken 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. 

Aanpassing regiovergaderingen
De opzet voor de regiovergaderingen wordt in 2018 aangepast met als doel 

efficiënter, m.n. korter te vergaderen, meer interactie te creëren en meer 

ruimte te hebben voor informatieve of interactieve onderwerpen waarbij 

Rutten Hoogteservice B.V.

VERENIGING

Beck Logistics
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meer diepgang mogelijk is. Een toelichting op de agendapunten wordt ter 

voorbereiding op de vergadering als bijlagen meegestuurd. Leden kunnen 

vragen of nadere uitleg op onderwerpen inbrengen in de vergadering. 

Aansluitend aan de vergadering wordt een presentatie gehouden over een 

actueel of interessant onderwerp. In 2018 worden presentaties verzorgd 

door de geassocieerden bedrijven Liebherr Nederland B.V. en Manitowoc 

Crane Group Netherlands B.V. over ontwikkelingen van motoren in kranen en 

nieuwe functies op kranen.

Het belang van goede overeenkomsten
Begin 2018 wordt door de rechtbank in Rotterdam een civielrechtelijk  

vonnis uitgesproken betreffende een ongeval bij hijswerkzaamheden.  

Het kraanverhuurbedrijf is aansprakelijk gesteld voor de schade. Gekeken  

is naar de aard van de overeenkomst en naar wel of geen aansprakelijkheid 

bij werken in regie. Aanneming van werk door het kraanverhuurbedrijf is  

niet vast komen te staan. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt door  

het bestuur van de VVT besloten juridisch advies in te winnen bij de  

huisadvocate van de VVT, mr. mevrouw R.J.E. Reidinga, hoe aangetoond  

kan worden dat er wel degelijk werk onder regie is afgesproken, maar er  

toch sprake kan zijn van het overeenkomen van een vast bedrag. Het over-

eenkomen van een vast bedrag kan namelijk impliceren dat er sprake  

is van aanname van werk. Het juridische advies van de advocate wordt nader 

uitgewerkt en gedeeld met de leden van de VVT tijdens de regiovergaderingen 

voorjaar 2018. 

HET BELANG VAN GOEDE OVEREENKOMSTEN

Recent is er een civielrechtelijk vonnis uitgesproken door de rechtbank in Rotterdam betreffende een ongeval bij hijswerkzaamheden. Het kraanverhuurbedrijf is 

aansprakelijk gesteld voor de schade. Gekeken is naar de aard van de overeenkomst en naar wel of geen aansprakelijkheid bij werken in regie. Aanneming van werk 

door het kraanverhuurbedrijf is niet vast komen te staan.

Het betrof het plaatsen van betonnen liggers. De kraanverhuurder is door de opdrachtgever gevraagd om een ligger te plaatsen. Tijdens het plaatsen van de ligger 

is de ligger van opstoppingen gegleden en heeft een medewerker van de opdrachtgever geraakt met letsel tot gevolg en er is schade ontstaan. Het geval op zich is 

interessant om te lezen, maar voor dit bericht beperken we ons tot wat we in algemene zin uit deze uitspraak kunnen leren.

Het uitgangspunt conform het Nederlandse vermogensrecht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Hiervan wordt afgeweken indien er een rechtsgrond bestaat om 

schade op een ander af te wentelen. In andere woorden, indien een ander voor de schade aansprakelijk is te stellen. 

In dat kader is van belang of er sprake is van aanneming van werk of van werken in regie. Bij werken onder regie worden de werkzaamheden uitgevoerd onder 

aanwijzing en toezicht van de opdrachtgever. In dat geval is helder dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het resultaat. (NB: het geschil was niet dat werken 

in regie inhoudt dat de opdrachtgever een hijskraan met bedienend personeel inleent.)

Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich jegens de andere partij (opdrachtgever) verbindt om buiten dienstbetrekking 

een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door opdrachtgever te betalen prijs. Hier is dan sprake van een resultaatverbintenis.

Met betrekking tot aansprakelijkheid zijn dan van belang welke algemene voorwaarden gelden en wat er tussen partijen in de overeenkomst is opgeschreven en 

is afgesproken. Dat er een overeenkomst was is gebleken uit het aanvaarden en het uitvoeren van het werk. In dit geval was er een mondelinge overeenkomst en 

is er gekeken, aan de hand van bijvoorbeeld gedragingen van partijen, facturen en mailverkeer, of gereconstrueerd kon worden wat de aard van de overeenkomst 

tussen partijen is geweest.

Het is dus van belang oog te hebben voor wat er wordt vastgelegd in bijvoorbeeld mailverkeer of op facturen. Het hanteren van een vaste prijs kan bijvoorbeeld 

worden uitgelegd als aanneming van werk. De omschrijving van het werk kan aanwijzingen bevatten of er sprake is van aangenomen werk. Het aangeven van een 

vaste prijs is aangevoerd als het uitsluiten van regie en dus aangenomen werk.

In dit geval leek er sprake te zijn van een vaste prijs en heeft de kraanverhuurder moeten kunnen onderbouwen voor de rechter dat er geen sprake was van aange-

nomen werk. Dit is gelukt en de eis tegen de kraanverhuurder is daarop afgewezen.

Tips
Het beste is dat er vooraf een goede overeenkomst is opgemaakt, maar de werkelijkheid is dat er veel mondelinge overeenkomsten worden afgesloten. Een goede 

overeenkomst is belangrijk, maar een rechter zal altijd kijken naar en oordelen over het specifieke geval.

Er moet goed worden gelet op wat er wordt bevestigd naar de opdrachtgever in bijvoorbeeld facturen, mailverkeer of eenzijdige opdrachtbevestigingen. Spreek altijd 

richting de opdrachtgever over werkzaamheden in regie of bijvoorbeeld het inlenen van een kraan met bedienend personeel.

Let op met afspreken van een vaste prijs. Geef ook daarbij aan dat het gaat om het inlenen van een kraan met bedienend personeel en onder welke condities de 

vaste prijs geldt (wanneer hiervan wordt afgeweken). Wek niet het vermoeden dat het om aangenomen werk gaat.

Bron: rechtspraak.nl, RBROT:2017:10304, d.d. 11-1-2018
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Tekort aan machinisten: instroom- en 
doorstroomproject verticaal transport sector
In 2018 wordt in samenwerking met STL (het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek) gestart met het project instroom- en doorstroom voor de machi-

nist. Het project heeft als doel het dreigende tekort aan machinisten op de 

arbeidsmarkt te beperken, de instroom te stimuleren en blijvende binding 

aan de sector te bewerkstelligen.

Instroom van jong talent via BBL-trajecten is in het belang van de sector. 

Uit de Arbeidsmarktrapportage van STL komt naar voren dat BBL-trajecten 

succesvol zijn; 80 procent van de leerlingen blijft na diplomering bij het 

leerbedrijf werken. Deze trajecten zijn in het belang van werkgevers om 

toekomstige werknemers op te leiden en te binden. Nieuw in het instroom-

project is de mogelijkheid om een leerling te detacheren via STL. De werving 

& selectieprocedure van de leerlingen alsmede het werkgeversrisico wordt 

hiermee overgenomen door STL.

Het project ‘Doorstroom machinist’ biedt de bedrijven die aangesloten zijn 

bij de SOOB de mogelijkheid werknemers die in dienst zijn op te leiden tot 

machinist mobiele kraan of mobiele torenkraan. Werknemers die de potentie 

hebben om opgeleid te worden tot machinist kunnen via dit project met 65% 

subsidie opgeleid worden wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt 

voldaan. 

In de regiovergaderingen van 2018 staat dit onderwerp op de agenda en in 

de najaarsvergadering wordt dit project en de werking ervan nader uitgelegd 

aan de hand van een presentatie verzorgt door STL. Daarnaast wordt via ver-

schillende mediakanalen het project onder de aandacht gebracht. Hiervoor 

wordt de campagne “ik zoek kraanmachinisten” in samenwerking met de 

VVT door STL gelanceerd.

Ledenevenementen
Ledenevenementen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de halfjaarlijkse 

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/of inleider te fungeren. De geassocieerde bedrijven 

worden ook uitgenodigd voor het niet besloten gedeelte van de algemene 

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 

verwerven met en ingangen krijgen bij de leden van de VVT via ledenbijeen-

komsten. Tevens kan men gebruik maken van door de VVT georganiseerde 

informatieavonden, waar men aan VVT-leden voorlichting kan geven over 

bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. Geassocieerde bedrijven genieten ook 

andere voordelen, zoals korting op cursussen die worden uitgevoerd door de 

SEVT.

In totaal ondersteunen in 2018 tweeëntwintig geassocieerde bedrijven de VVT.

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

(commissie)vergaderingen worden gepland bij bedrijven en informatieve bij-

eenkomsten of workshops worden georganiseerd. Geassocieerde bedrijven 

kunnen informatie uitwisselen en klankborden met leden van de VVT, waarbij 

ook de VVT als gastheer optreedt en de bijeenkomst verzorgt.

In 2018 organiseert de VVT in samenwerking met het geassocieerde bedrijf 

Hendriks Incasso het seminar “Incasso, Debiteurenbeheer & Juridische 
werkzaamheden”. 

In samenwerking met haar huisadvocate, mr. mevr. R.J.E. Reidinga 

organiseert de VVT de workshop “Het belang van goede overeenkomsten, 
toegespitst op (hijs)werkzaamheden in regie”. Deze informatiebijeenkomst 

heeft als doel de leden van de VVT mee te nemen in het beperken van het 

risico op aansprakelijkheid voor schade tijdens het werk. Dit naar aanleiding 

van een civielrechtelijk vonnis uitgesproken door de rechtbank in Rotterdam 

betreffende een ongeval bij hijswerkzaamheden. Het kraanverhuurbedrijf is 

aansprakelijk gesteld voor de schade. Goed ondernemerschap houdt onder 

meer in dat bedrijven oog hebben voor de juridische kwaliteit van de over-

eenkomsten die zij aangaan. De workshop beoogt dan ook meer bewust-

wording te creëren. Bewustwording van het belang om tijdig en schriftelijk 

kwalitatief goede overeenkomsten te sluiten bij (hijs)werkzaamheden in regie. 

Werken in regie waarbij een mobiele kraan wordt ingehuurd en (bedienend) 

personeel wordt ingeleend. 

Er is dusdanig veel belangstelling voor deze workshop dat deze vier keer 

georganiseerd wordt om aan de vraag te kunnen voldoen.

Van Santen Transport B.V.
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Algemene ledenvergaderingen
De leden hebben in de voorjaarsvergadering ingestemd met de tekst van het 

jaarverslag van 2017 en het financieel jaarverslag van 2017. Het bestuur is 

gedechargeerd. In de najaarsledenvergadering is ingestemd met het beleids-

plan 2019-2022 en de begroting van 2019.

Beleidsplan en begroting
In 2018 is het beleidsplan 2019-2022 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 2019 is bepaald welke midde-

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

statutaire en beleidsmatige kaders van de VVT zoals deze zijn vastgelegd in 

het beleidsplan 2019-2022. Het bestuur en het dagelijks bestuur handelen 

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

van de vastgestelde begroting.

Loon bij vakantie / waarde vakantiedag
In de najaarsledenvergadering van de VVT op 8 december 2017 wordt 

gemeld dat het CNV standaard stuitingsbrieven heeft opgesteld voor  

werknemers om een hoger loon te claimen bij het opnemen van vakantie.  

Het probleem is ontstaan door een uitspraak van het Europese Hof van 

Justitie uit 2011. Volgens het Europese Hof van Justitie moet het vakantie-

loon dat de werknemer ontvangt vergelijkbaar zijn met het loon dat de 

werknemer ontvangt als hij gewoon werkt en mag een werknemer geen 

nadeel ondervinden van het opnemen of laten uitbetalen van vakantiedagen. 

Er moet dus worden uitgegaan van het gebruikelijke loon en daarbij geldt  

een ruim loonbegrip.

Het onderwerp loon bij vakantie is bij de cao onderhandelingen wel aan 

de orde geweest, maar de bedoelde uitspraak heeft geen betrekking op 

overuren. Om tijdens de onderhandelingen een afspraak te maken zonder te 

weten of het terecht is dat overuren deel kunnen uitmaken van het gebrui-

kelijke loon, wordt beoordeeld als zijnde geen goed plan en het punt komt te 

vervallen tijdens het overleg.

In plaats van na de onderhandelingen te starten met overleg hierover tussen 

sociale partners om dit juridisch goed uit te zoeken, voegt het CNV daad bij 

woord en formuleert stuitingsbrieven. Het FNV nodigt TLN daarna wel uit om 

eerst te overleggen over deze kwestie.

De VVT en TLN hebben ieder zelf juridisch onderzoek laten doen. Beide 

juristen komen tot vrijwel dezelfde bevindingen. Recente jurisprudentie 

toont aan dat Nederlandse rechters het loonbegrip steeds verder oprekken. 

De afweging die wordt gemaakt leidt ertoe dat het van belang is dat er 

een goede afspraak in de cao wordt gemaakt om invulling te geven aan 

het begrip gebruikelijk loon t.b.v. de waarde van een vakantiedag. Hierop 

besluiten zowel TLN als de VVT om in te gaan op de uitnodiging om te gaan 

overleggen, echter wel met alle bonden -dus gewoon overleg tussen cao 

partijen- zodat er één collectieve afspraak gemaakt kan worden. In de prak-

tijk betekent dit het openbreken van de huidige cao op alleen dit onderwerp, 

mits de onderhandelingsdelegatie het hier over eens wordt.

Kraan & Hoogwerkerverhuur van Ginkel B.V.
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Op de algemene ledenvergadering voorjaar van 22 juni 2018 worden de 

leden van de VVT hier nader over geïnformeerd en wanneer een onderhan-

delingsresultaat wordt bereikt worden de leden in een extra ledenvergadering 

hierover geraadpleegd.

Extra ledenvergadering ‘waarde vakantiedag’  
op 9 oktober 2018
Het bestuur van de VVT heeft besloten dat er betreffende het onderwerp 

loon bij vakantie / waarde vakantiedag een extra algemene ledenvergadering 

wordt georganiseerd zodra er sprake is van een onderhandelingsresultaat 

over dit onderwerp. Een extra vergadering omdat dit een onderwerp is dat 

een behoorlijke impact gaat hebben op de loonkosten van bedrijven en de 

bijzonderheid dat hiervoor een lopende cao wordt aangepast. Bovendien 

wil de VVT in het belang van haar lidbedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid 

over dit onderwerp en de besluitvorming hierover zo snel mogelijk afronden. 

Na een periode van vier maanden constructief onderhandelen wordt een 

onderhandelingsresultaat bereikt. Het bestuur van de VVT vergadert over 

hoe en met welk advies dit voorstel voorgelegd gaat worden aan de leden; 

positief, neutraal of negatief. Dit advies wordt mede gevormd op basis van 

het positieve advies van de sociale commissie van de VVT. De leden worden 

uitgenodigd voor de extra ledenvergadering op dinsdag 9 oktober 2018. 

Het bestuur van de VVT adviseert positief en legt het voorstel aan haar 

leden op de algemene ledenvergadering dan ook positief voor. Het wordt 

zeer gewaardeerd dat de leden in zo een groten getale naar Culemborg zijn 

gekomen, hetgeen des te meer aangeeft hoe belangrijk dit onderwerp is. 

Het advies van het bestuur wordt opgevolgd en het onderhandelingsresultaat 

wordt aangenomen.

Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende de invulling van het begrip 

waarde van een vakantiedag. De leden van de VVT hebben op de extra 

algemene ledenvergadering op 9 oktober zonder tegenstem ingestemd met 

het bereikte onderhandelingsresultaat. Onderdeel van het akkoord is een 

eenmalige uitkering in 2019 voor werknemers die daarvoor in aanmerking 

komen. Op de ledenververgadering is afgesproken dat er een voorbeeldbrief 

wordt opgesteld betreffende de eenmalige uitkering van € 750,- bruto en 

een daarbij behorende vaststellingsovereenkomst met werknemers om 

afstand te doen van het recht op nabetaling van onvoldoende loon genoten 

tijdens vakantie met terugwerkende kracht, mits daar sprake van is. De 

vaststellingsovereenkomst en de voorbeeldbrief voor de werknemer die de 

leden kunnen gebruiken is te vinden op het besloten ledengedeelte op de 

website van de VVT, waar ook een rekeningvoorbeeld voor de waarde vakan-

tiedag bijstaat. De leden worden hierover geïnformeerd met een begeleidend 

schrijven, met achtergrondinformatie om goed uit te kunnen leggen waarom 

voor deze regeling gekozen is. 

Op de najaarsledenvergadering van 8 december 2018 wordt het belang van 

de vaststellingsovereenkomst in relatie tot de eenmalige uitkering wederom 

uiteengezet aan de leden. Jurisprudentie laat zien dat met het gebruik van 

een goede vaststellingsovereenkomst met een duidelijke finale kwijtings-

clausule, -en- een goede toelichting, het risico kleiner wordt dat, mocht de 

werknemer alsnog gaan vorderen, een vordering wordt toegewezen. 

Haegens Kraanverhuur B.V.

INHOUD ONDERHANDELINGSRESULTAAT WAARDE 
VAKANTIEDAG

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de wettelijke vakantie-

dagen en van 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 

2019 worden opgebouwd, als volgt berekend:

 » Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de 

ploegen toeslag.

 » Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag 

is ontvangen aan een structurele vergoeding van de toeslagen voor 

de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de toeslagenmatrix (art. 37) de 

vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de consignatie-

vergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen 

(art. 47) en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het 

niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt 90% van de 

totale waarde meegenomen in de berekening.

 » Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag 

is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren, zaterdag- 

en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden. In 

verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen 

wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon. 

Iedere werknemer in loonschaal A’ tot en met loonschaal H die gedurende 

het gehele kalenderjaar 2018 bij zijn werkgever in dienst is geweest en in 

dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar een toeslag aan verbonden 

is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag, heeft in 2019 recht 

op een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, welke zal worden uitgekeerd 

in 3 termijnen van € 250,- bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 

september 2019. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer afstand doet van 

zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de 

genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.
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Nieuwe regio-indeling
Ten behoeve van het vergroten van de opkomst wordt in het najaar van 2014 

in samenspraak met de regio’s besproken de regiovergaderingen Noord-

Nederland en Oost-Nederland te combineren. In het voorjaar van 2016 

wordt de regio Midden-Nederland, vanwege de lage opkomst en waarvan 

sinds 2013 de vacature voor de functie van voorzitter openstaat, hieraan 

toegevoegd. Het aantal regiovergaderingen wordt hiermee verlaagd naar vijf 

vergaderingen.

Het bestuur van de VVT stelt op basis van deze reeds gecombineerde 

regiovergaderingen voor het aantal regionale afdelingen binnen de VVT te 

wijzigen van zeven naar vijf. Een voorstel voor een nieuwe regio-indeling 

wordt hiervoor gemaakt. Het voorstel tot aanpassing van de regio-indeling 

brengt alleen een wijziging met zich mee in het aantal regiovergaderingen en 

de uitnodiging van de regiovergadering. Het is uiteraard voor de leden van de 

VVT altijd mogelijk, tevens ook conform huishoudelijke reglement, om aan te 

geven voor welke regio men uitgenodigd wil worden. Daarnaast bestaat altijd 

de mogelijkheid om een regiovergadering van een andere regio bij te wonen.

Het voorstel tot aanpassing van de regio-indeling brengt geen wijziging mee 

voor het provincieregister zoals de VVT deze hanteert in de VT-Gids.

De regionale afdelingen zijn geregeld in artikel 16 lid 1 t/m 6 van de statuten 

van de VVT. 

De regio’s worden conform lid 1. van artikel 16 nader bij huishoudelijk regle-

ment omschreven. Artikel 10 Regiowijziging van het huishoudelijk reglement 

geeft weer dat op voorstel van het bestuur de algemene ledenvergadering de 

begrenzing van de regio’s kan wijzigen, regio’s kan opheffen, samenvoegen 

of nieuwe regio’s kan formeren.

De leden stemmen in met het voorstel tot wijziging van de regio-indeling 

en het huishoudelijk reglement op de ledenvergadering van 22 juni 2018 

waarmee de nieuwe regio-indeling een feit is. 

Ton Klijn onderscheiden als erelid van de VVT
Conform het VVT reglement ‘Bijzondere lidmaatschappen’ dient de uitreiking van 

de onderscheiding plaats te vinden op een voor alle leden toegankelijke bijeen-

komst. De algemene ledenvergadering is hiervoor dan ook een zeer geschikte 

gelegenheid om de heer Ton Klijn te onderscheiden als erelid van de VVT. 

Een zeer bijzondere onderscheiding, wetende dat er pas vijf personen de 

heer Ton Klijn zijn voorgegaan.

Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V.

VVT heeft Nederland verdeeld in 7 regio’s. 
De bedrijven binnen de betreffende regio zijn 

terug te vinden in de VTGids.

Nummers op de kaart refereren een specifi eke regio. 

HUIDIGE SITUATIE

1 Noord-Nederland Friesland, Groningen en Drenthe

2 Oost-Nederland Overijssel en de Noordoostpolder

3 Midden-Nederland Gelderland, Utrecht en de Flevopolder

4 Oost-Brabant/Limburg Gedeelte provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg

5 West-Brabant/Zeeland Gedeelte provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland

6 Zuid-Holland Zuid-Holland

7 Noord-Holland Noord-Holland

REGIO PROVINCIES

VOORSTEL HERINDELING REGIO’S

1

1

1

2

2

3
3

3

7

7

36
6

6

5
5

5

5
4

4

1

1

1
1

1

Het voorstel is om de 7 regio’s terug 
te brengen naar 5.

Nummers op de kaart refereren een specifi eke regio. 

NIEUWE SITUATIE

1 Noord-Oost Nederland
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3 West-Brabant/Zeeland Gedeelte provincie Noord-Brabant, gedeelte provincie Gelderland en de provincie Zeeland

4 Zuid-Holland Zuid-Holland en Utrecht

5 Noord-Holland Noord-Holland en Zuid-Flevoland (gemeenten Almere en Zeewolde)
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Bestuur
De heer S.G. Splinter is conform het rooster van aftreden per 31 december 

2019 aftredend als dagelijks bestuurslid van de VVT. De heer S.G. Splinter 

heeft echter in verband met zijn nieuwe baan zijn rol als lid van het dagelijks 

bestuur moeten neerleggen per 1 januari 2018. Er wordt in 2017 nog geen 

bindende voordracht gedaan door het bestuur in afwachting van een opvol-

ger. Op de algemene ledenvergadering van 22 juni 2018 doet het bestuur 

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

heer E.H. Kroes. Het bestuur vraagt de leden in te stemmen om, met het in 

standhouden van het rooster van aftreden, de zittingstermijn van de heer 

E.H. Kroes in te laten gaan per 1 juli 2018 tot 31 december 2019. De leden 

van de VVT stemmen in met de bindende voordracht.

De heer J.Th.M. Saan (penningmeester) is aftredend per 31 december 2018 

als dagelijks bestuurslid van de VVT. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Het bestuur doet een bindende voordracht voor een nieuw lid van het dage-

lijks bestuur: de heer R.A. Alferink. De leden van de VVT stemmen in met 

de bindende voordracht, hetgeen betekent dat de heer R.A. Alferink voor de 

komende drie jaar de functie van penningmeester zal bekleden binnen het 

bestuur.

De heer J.P. Heijens (lid) is aftredend per 31 december 2018 als dage-

lijks 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 G. van de Werken. De leden stemmen in met de bindende 

  IN MEMORIAM  

JAN VAN SANTEN
Erelid VVT

Een laatste groet

Op 25 juli jl. is Jan van Santen op 82-jarige leeftijd overleden. Jan was zeer betrokken bij de FNK en één van de personen die het mogelijk heeft gemaakt dat de 

VVT het levenslicht heeft gezien. Hij heeft ervoor gezorgd dat het pand in Culemborg is behouden als uitvalsbasis voor een verenigde sector, de op dat moment nog 

op te richten VVT. Tevens heeft hij ervoor gezorgd dat de VVT een vliegende start kon maken door de bedrijfsmiddelen van de FNK over te nemen en beschikbaar 

te stellen aan de VVT. Jan was één van de personen die het noodzakelijk achtte dat de collectieve belangen van de kraanverhuurders behartigd moesten worden 

en heeft daar op zijn wijze veel aan bijgedragen. Bij de VVT is Jan van het ontstaan tot 2005 voorzitter geweest van de cao commissie en heeft hij bijgedragen aan 

de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden cao’s waar de VVT samen met TLN bij betrokken is geweest. Op 20 november 2004 is Jan van Santen benoemd als 

erelid van de VVT, een onderscheiding die alleen wordt toegekend wanneer personen een prominente bijdrage hebben geleverd aan de sector. We kennen Jan als 

iemand die een eigen visie en mening heeft, maar daarentegen ook in staat is om mensen te betrekken en naar mensen te luisteren, om daar vervolgens het beste 

mee te doen. 

Rust in vrede Jan en bedankt voor je inzet voor de sector. 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij dit verlies, het verlies van een bijzonder aimabele man.

Lion Verhagen

directeur VVT

Ik ontving tot mijn schrik het bericht dat Jan van Santen is overleden. Een man die altijd bereid was om anderen bij te staan in de uitvoering van de werkzaamheden. 

Hij is vele jaren bestuurslid geweest van de voorloper van de VVT de FNK. Eerst als bestuurslid in zijn functie als voorzitter van de regio Noord-Holland en daarna als 

penningmeester van het landelijk bestuur. In die laatste hoedanigheid was hij altijd bereid het secretariaat van de vereniging met raad en daad bij te staan. Ook in zijn 

bedrijf was hij iemand die altijd in staat was in het beleid ruime aandacht te besteden aan het belang van de medewerkers en het belangrijke onderdeel in onze branche  

De Veiligheid. Ook was hij een geziene vertegenwoordiger van de FNK bij de bijeenkomsten van de Europese vereniging van zwaar transport en kraanverhuur de 

ESTA. Vooral dankzij de hulp en ondersteuning van Jan is de FNK na het faillissement, als gevolg van de ‘Belgische’ bemoeienis uit Brussel, praktisch geruisloos over 

gegaan in de VVT. Daarbij heeft hij deze overgang ook financieel mogelijk gemaakt. In die vele jaren dat wij toch wel intiem met elkaar om gingen, heb ik Jan leren 

kennen als een eerlijk en tevens een gemoedelijk mens die bij alle beslissingen die hij nam altijd rekening wist te houden met het belang en de mening van anderen.

Ik zal Jan met zijn grote belangstelling voor anderen in de toekomst heel erg missen.

Ik wens zijn vrouw Dini en de kinderen en kleinkinderen, die ik in de loop van de jaren privé heb leren kennen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Ruud de Blank

oud directeur en oud voorzitter FNK / VVT
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voordracht, hetgeen betekent dat de heer G. van de Werken tot 31 december 

2021 lid is van het dagelijks bestuur.

Mevrouw C.P.M.J. van Oorschot (voorzitter regio West-Brabant/Zeeland) is 

afgetreden per 1 juli 2018. Het bestuur doet een bindende voordracht van de 

regio West-Brabant/Zeeland van de heer R. Kerstens voor een termijn van 

drie jaar in het bestuur. De leden stemmen in met de bindende voordracht.

Aanpassing vergaderfrequentie 
bestuursvergaderingen
Het bestuur doet het voorstel tot verlaging van de minimale vergaderfrequen-

tie, waarmee bestuursleden en het secretariaat structureel worden ontlast. 

De mogelijkheid om extra vergaderingen in te lassen wanneer omstandig-

heden hier om vragen, bestaat reeds. De leden van de VVT stemmen op de 

algemene ledenvergadering van 22 juni 2018 in met het voorstel van het 

bestuur waarmee de minimale vergaderfrequentie voor het dagelijks bestuur 

gewijzigd wordt naar 6 vergaderingen per jaar en de minimale vergader-

frequentie van het bestuur gewijzigd wordt naar 4 vergaderingen per jaar. 

Het huishoudelijk reglement wordt hierop aangepast.

Secretariaat
Het secretariaat in Culemborg wordt in 2018 bemenst door:
 » dhr. L.G.A.M. Verhagen, directeur VVT en SEVT
 » dhr. P.W.J. van den Berg, deskundige KAM & Techniek VVT
 » dhr. W.A.C. Spek, deskundige KAM & Techniek (tot 1 september 2018)
 » 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.

Het bestuur besluit om over te gaan tot opvolging van de heer W. Spek en 

een sr. beleidsmedewerker te gaan werven ter ondersteuning van het secre-

tariaat en de directie.

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 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. 

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 de SSVV
De SSVV is de beheersstichting van het VCA certificatiesysteem en de SSVV 

Opleidingengids.

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

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

ma’s ondersteund door een schema gebonden 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. Namens de VVT is de heer Verhagen in 2018 lid geworden 

van het bestuur van de SSVV.

Als bestuurslid van het nieuwe bestuur van de SSVV is de VVT actief in  

twee verschillende werkgroepen, ‘Samenwerken’ en ‘ICT-strategie’. De  

SSVV heeft als doel gezamenlijk te streven naar veilige werkomgevingen. 

Men wil gebruik maken van elkaars kanalen en streven naar integratie van 

informatiestromen. Daarnaast wil men gebruik kunnen maken van elkaars 

initiatieven, meer van elkaar leren, om zo een groot draagvlak te kunnen 

creëren binnen de deelnemende sectoren voor de doelstellingen van de 

SSVV.

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 

Kuiphuis Kraanverhuur B.V.

MEER INFO

Zie bijlage 1 voor de samenstelling van het bestuur en commissies.

MEER INFO

Voor de representatie van de VVT: zie bijlage 6.
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zaken zoekt. Op het gebied van veilig en vakbekwaam werken komen de 

belangen samen.

Bouwend Nederland heeft in 2016 een richtlijn torenkranen gepubliceerd en 

overwogen wordt om hier een Arbocatalogus van te maken. De VVT heeft 

een eigen Arbocatalogus Verticaal Transport en heeft heel veel publicaties 

betreffende het veilig werken met mobiele kranen. Om eenduidigheid in 

de markt te bevorderen heeft de VVT daarom het plan opgepakt om een 

richtlijn mobiele kraan te gaan opstellen, waarbij de samenwerking met de 

KOMAT, de contactgroep materieelbedrijven, een adviesorgaan van Bouwend 

Nederland, is opgezocht. De VVT start hiermee in december 2017, waarbij 

de voltallige Arbocommissie van de VVT als werkgroep fungeert voor het 

project ‘opstellen richtlijn mobiele kraan’. Het project loopt heel 2018 door. 

Verwacht wordt dat het in 2019 kan worden afgerond, waarbij de ultieme 

doelstelling is om te komen tot een gezamenlijke publicatie richtlijn kranen.

Samenwerking met STL
Het sectorinstituut voor de transportsector is STL. STL is de afkorting van 

het 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 plaat-

sing van werknemers in en behoud van werknemers voor de sector. Waar 

de sociale partners voor deze aspecten de arbeidsmarkt willen stimuleren en/of 

ondersteunen, is STL de uitvoerder voor de sector. De VVT streeft ernaar dat de 

inspanningen die voor instroom en opleiding van chauffeurs worden gedaan ook 

voor machinisten worden opgetuigd. 

In 2018 wordt in samenwerking met STL gestart met het project instroom- 

en doorstroom voor de machinist. Het project heeft als doel het dreigende 

tekort aan machinisten op de arbeidsmarkt te beperken, de instroom te 

stimuleren en blijvende binding aan de sector te bewerkstelligen. 

 

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 Arbo-

catalogus Verticaal Transport, het onderhouden van de branche RI&E en het 

ondersteunen van bedrijven met de implementatie van de branche RI&E en 

deze te helpen aanpassen op het bedrijf. De VVT helpt ook bij het opstellen 

Arentis Industrial Equipment
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en onderhouden van beroepskwalificaties voor het mbo onderwijs en in de 

toekomst voor de eigen branchekwalificatiestructuur. De VVT is in samen-

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

een branchekwalificatiestructuur 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 goed verkopende titel bij de Sdu en een goed gewaardeerd en 

algemeen geaccepteerd naslagwerk in de verticaal transportbranche.

Ledenmutaties
Voor de ledenmutaties: zie bijlage 2. Het ledensaldo blijft zo goed als stabiel. 

Het verlies aan leden vanuit het stoppen met de railcommissie wordt ruim-

schoots aangevuld met nieuwe leden. 

Twee bedrijven (aparte bv’s) zijn in 2017 middels overname door lidbedrijven 

aangesloten bij de VVT. In 2018 zijn deze twee bedrijven geregistreerd als 

nevenvestiging en tellen daardoor mee als lidbedrijf van de VVT. Daarom 

komt het aantal leden van de VVT in 2018 niet één lager, maar één hoger  

uit op 162.

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 vereniging 

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

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

caties op. In overleg met de VVT heeft Panteia/NEA een onderzoek ontwikkeld 

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 2018 en 2019” voorafgaand aan de 

najaars ledenvergadering.

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.

Kuiphuis Kraanverhuur B.V.
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VVT Service
Communicatie over en gedragsverandering van mensen betreffende veilig 

werken wordt steeds belangrijker, zowel intern als extern. Het aanpassen van 

gedrag van mensen is effectief wanneer iedereen in de directe omgeving in 

de basis hetzelfde denkt, vindt en elkaar daarop aanspreekt. Vastgesteld is 

dat aangaande veilig werken er nog het nodige gedaan kan worden als het 

gaat om het aanpassen van het gedrag van mensen. 

In 2018 introduceert de VVT de Bens Companyboxx. De Companyboxx is 

een online omgeving waarmee de VVT een extra online service aanbiedt 

voor interne en externe communicatie over relevante aandachtspunten en 

onderwerpen. Met de Companyboxx-applicatie maakt de VVT voor haar 

leden de vertaalslag van algemene informatie over kwaliteits-, veiligheids- 

en duurzame inzetbaarheidsthema’s (zoals die nu regelmatig naar leden 

wordt verstuurd), naar concrete middelen die door de leden gebruikt kunnen 

worden voor de interne communicatie met het personeel of externe commu-

nicatie naar opdrachtgevers. Bedoeld als bijdrage aan gedragsbeïnvloeding. 

Gedragsverandering is ook een belangrijk onderwerp waar de SSVV veel 

aandacht aan geeft. Dit is dan ook een onderdeel geworden binnen de 

nieuwe VCA 2017/6.0. Bedrijven die overgaan op de nieuwe VCA krijgen 

hier mee te maken en de VVT heeft hier aan de hand van de Companyboxx 

al op geanticipeerd. Het gebruik van de gratis VVT Service door leden is in 

2018 helaas minimaal. Het bestuur besluit het abonnement voor 2019 nog 

een jaar aan te houden, maar ziet zich genoodzaakt om deze service om te 

zetten naar een betaalde dienstverlening.

Op de website introduceert de VVT op het extranet de pagina VVT Service. 

Hierop staan alle producten die de VVT met voordeel aanbiedt aan de leden 

ter ondersteuning van onderdelen van de bedrijfsvoering. Hieronder vallen de 

basishandboeken ter ondersteuning voor OHSAS 18001, ISO 9001 en VCA 

certificatie, de complete branche RI&E in Excel invulformat, de Company 

Boxx (zie hierboven) en het Rental Check aanbod voor leden t.b.v. krediet-

waardigheid van bedrijven.

Remie Kraanverhuur B.V.

BESTUURSZAKEN

Kuiphuis-Blansjaar B.V.
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Uitspraak Rechtbank Rotterdam ongeval 
hijswerkzaamheden
Naar aanleiding van een civielrechtelijk vonnis, uitgesproken door de recht-

bank in Rotterdam betreffende een ongeval bij hijswerkzaamheden, besluit 

het bestuur juridisch onderzoek te laten doen door haar huisadvocate mr. 

R.J.E. Reidinga. Het kraanverhuurbedrijf is aansprakelijk gesteld voor de 

schade. Gekeken is naar de aard van de overeenkomst en naar wel of geen 

aansprakelijkheid bij werken in regie. Aanneming van werk door het kraan-

verhuurbedrijf is niet vast komen te staan. Het resultaat van het onderzoek 

doet het bestuur besluiten de leden van de VVT voorlichting te geven over 

het belang van het afsluiten van goede overeenkomsten. In samenwerking 

met mevrouw Reidinga wordt een workshop georganiseerd over het belang 

van goede overeenkomsten.

Richtlijn mobiele kraan
Besloten wordt om naast de uitgave 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. De heer Wouter 

Ormel begeleidt dit traject en schrijft de richtlijn in opdracht van de VVT. De 

voltallige Arbocommissie van de VVT fungeert als werkgroep en er worden 

gedurende het traject al gesprekken gevoerd met de KOMAT, het adviesorgaan 

van Bouwend Nederland betreffende de richtlijn torenkranen. De voortgang van 

het opstellen van de richtlijn wordt besproken binnen het bestuur. De voortgang 

van het samenstellen van de richtlijn wordt behandeld en besproken in de 

regiovergaderingen in het voorjaar en de algemene ledenvergadering in het 

najaar. Eind 2018 was dit project nog niet afgerond. Het uiteindelijke doel 

van de richtlijn is om te komen tot één gezamenlijke richtlijn kranen.

De meerwaarde van het publiceren van een richtlijn mobiele kraan bestaat 

eruit dat er meer bekendheid kan worden gegeven aan de wettelijke eisen 

die worden gesteld aan het veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden. Dit is nu 

onvoldoende bekend; de teneur is toch vaak dat wanneer er een kraan wordt 

ingehuurd dat dan alles is geregeld en dat de machinist verantwoordelijk is. 

Middels de richtlijn mobiele kraan wil de VVT daar verandering in brengen 

door overzichtelijk uit te leggen wat werken met hijskranen inhoudt. Een 

richtlijn draagt ook bij aan draagvlak en afstemming tussen partijen en de 

handhaver (ISZW). De wijze waarop de wet- en regelgeving wordt uitgelegd 

en wat de gangbare praktijk daarbij is voorkomt misverstanden en verschillen 

in interpretaties. Dit draagt bij aan het veilig en vooral efficiënt uitvoeren van 

de werkzaamheden. Hijswerkzaamheden moeten goed worden voorbereid; er 

moet vooraf over worden nagedacht en dat moet kunnen worden aangetoond 

(hijsplan) en worden uitgevoerd door deskundige personen onder deskundige 

supervisie. Een goede hijswerkvoorbereiding en goede instructies dragen 

bij aan veiliger werken, het reduceren van ongevallen en het verlagen van 

kosten door schades.

Bouwveiligheidszone bij hijswerkzaamheden  
en het hijsgebied
De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft de richtlijn bouw- en sloop-

veiligheid opgesteld. Dit in navolging van een van de aanbevelingen uit het 

onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 

het ongeval bouwplaats Rijnstraat in Den Haag. Hierbij zijn steigerdelen 

uit de kraan naar beneden gevallen en daarbij is een slachtoffer gevallen. 

De richtlijn heeft betrekking op de omgevingsveiligheid en gaat met name 

in op veiligheidsafstanden die moeten worden aangehouden tijdens de 

uitvoering van bouwwerkzaamheden. De VVT heeft zitting in het expert-

panel Veiligheidsafstand en de bijdrage van de VVT, Bouwveiligheidszone 
bij hijswerkzaamheden en het hijsgebied zal ook worden opgenomen en 

nader worden toegelicht in de VVT richtlijn mobiele kraan.

Wagenborg Nedlift B.V.

Heros Kraanverhuur B.V.
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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. 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 bedoeld om de werkingssfeer van de regelgeving te 

duiden. Hijswerkzaamheden worden zodoende gerelateerd aan bouwwerk-

zaamheden. Helaas leidt dit tot de conclusie dat hijsen dus geen laad- en 

losactiviteiten zijn, waar de VVT het niet mee eens 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 in het certificatie-

schema aan te geven dat laad- en losactiviteiten wel degelijk deel uitmaken 

van hijswerkzaamheden van machinisten, om zo het probleem opgelost te 

krijgen. Met het aangepaste TCVT certificatieschema lukt het om dit onder-

werp opnieuw op de agenda te krijgen en dit leidt uiteindelijk tot de conclusie 

dat er moet worden gekeken naar competenties en niet naar de aard van de 

activiteit zelf. Het CCV CBR en de VVT worden hiermee op pad gestuurd om 

verder tot een oplossing te komen. Eind 2018 is het overleg gestart om te 

kijken naar de TCVT schema’s en de opleidingseisen van het CCV CBR om 

op competentieniveau de inhoud te vergelijken. Omdat dit kan leiden tot aan-

passingen voor opleidingen met autolaadkranen voor laden en lossen in het 

kader van code 95, zal dit traject niet heel snel zijn afgerond. Wordt vervolgd.

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 verlengde 

masten worden steeds vaker ingezet bij het plaatsen van windmolens. In 

bijzondere omstandigheden, onder andere in combinatie met een matige 

bodemstabiliteit, 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 uitvoering van het project wordt eind 2017 overgedragen aan STOWA. 

De complete richtlijn is in 2018 inhoudelijk vrijwel gereed, maar nog niet 

definitief opgeleverd voor publicatie.

De VVT heeft de heer Wouter Ormel gevraagd om dit project te begeleiden en 

de bijdrage van de VVT in de richtlijn te schrijven. De VVT heeft een werkgroep 

opgericht bestaande uit afgevaardigden van bedrijven die werkzaam zijn in de 

windmolenindustrie. Dit zijn BKV, Boekestijn, Mammoet, Peinemann, Sarens, 

Verschoor en Wagenborg.

Werken met een werkbak / asbestbak
Problemen met werken met werkbakken in kranen zijn ontstaan vanuit de 

sanering van asbestdaken. Als oplossing voor het veilig en efficiënt saneren 

van asbestdakplaten zijn er werkplatformen ontwikkeld die geschikt zijn om, 

hangende in een kraan, asbestplaten te saneren. Deze praktijk heeft kunnen 

ontstaan, ook onder toezicht van ISZW, en het idee is ontstaan dat dit een 

legitieme toepassing is onder de uitzonderingsclausule voor de inzet van 

werkbakken hangende in een kraan. Op basis van slechts enkele ernstige 

ongevallen met dergelijke werkplatforms, waarbij er ons inziens sprake was 

van verkeerd gebruik: namelijk uitstappen op hoogte (wat verboden is), 

heeft ISZW een brochure uitgegeven waarin duidelijk is aangegeven dat het 

werken met een werkplatform in een kraan verboden is.

Omdat veel kraanverhuurbedrijven inmiddels hebben geïnvesteerd in dergelijke 

werkbakken en er verplichtingen zijn aangegaan met asbestsaneerders, is de 

VVT zich met deze kwestie gaan bezighouden. Een andere overweging was 

om van dit moment gebruik te maken om zaken veranderd te krijgen m.b.t. het 

werken met een werkbak. Het doel is om te harmoniseren met internationale 

richtlijnen hiervoor vanuit de ICSA wat, eenvoudig samengevat, inhoudt om 

naar 50% te gaan in combinatie met een proefhijs met de volbelaste werkbak. 

Hiermee zou de beperking van 4 uur en de reductie naar 25% van de hijstabel 

in het huidige Arbobesluit 7.23d dan door worden vervangen.

Er zijn meer partijen belanghebbend bij deze kwestie en zodoende is er 

een coalitie ontstaan tussen VERAS, VVTB, VAVB (allen gerelateerd aan 

asbestsanering), Koninklijke Metaalunie, LTO Nederland (belanghebbenden 

bij sanering van daken), HZC (werknemers) en de VVT (inzet kranen). De 

woordvoerding namens de delegatie is belegd bij VERAS en zij trekken de 

kar namens het saneren van asbestdaken.

Het overlegtraject verloopt zeer moeizaam, mede omdat particuliere partijen 

zich melden bij de politiek. Dit verstoort het proces aanzienlijk, omdat er door 

beantwoording van Kamervragen openlijk al posities worden ingenomen. 

Het lukt toch om een opening te creëren en de coalitiepartijen pakken de 

handschoen op om een beslissystematiek voor te stellen die het moge-

lijk maakt om, middels een gedegen en pragmatische risicoanalyse, de 

werkzaamheden veilig uit te voeren, onder de strikte voorwaarde dat inzet 

J. Boeter Kraanverhuur en Speciaal Transport



22JAARVERSLAG 2018 BESTUURSZAKEN

van andere meer geëigende arbeidsmiddelen niet veiliger is. De introductie 

van deze beslissystematiek leidt er uiteindelijk en onder politiek druk toe dat 

de Staatssecretaris, mevrouw Van Ark, belooft om een onderzoek te laten 

uitvoeren. Echter de coalitiepartijen vinden de doorlooptijd van dit traject 

(enkele maanden) te lang duren, gegeven de actualiteit van de problema-

tiek. Om e.e.a. te bespoedigen besluit de coalitie om zelf een onderzoek te 

laten uitvoeren door Aboma, onder het opdrachtgeverschap van de VVT. Dit 

onderzoek wordt al op 15 februari 2018 aangeboden aan het ministerie van 

SZW. SZW laat door TNO een onderzoek uitvoeren, ‘Veilig asbestsaneren 

op hoogte’. Dit onderzoek wordt pas gedeeld met de coalitiepartijen op 27 

september 2018, nadat er een brief naar de Kamer is gestuurd, inclusief 

een concept voorgenomen besluit tot aanpassing van Arbobesluit 7.23d 

betreffende werkbakken. Dit heeft niets meer met overleg te maken, dit is 

een dictaat van de Staatssecretaris van SZW, waarbij slechts nog de moge-

lijkheid bestaat om te reageren op de internetconsultatie.

Het onderzoek van TNO rammelt aan alle kanten maar wordt voor waar 

aangenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een werkplatform in 

een kraan en een werkbak, echter in de analyse wordt alles op één hoop 

geveegd en worden de bevindingen betreffende de eigenschappen van een 

werkplatform zonder meer overgenomen voor een werkbak (c.q. manbak) 

in een kraan. Los van het feit dat de bevindingen van een werkplatform niet 

kloppen; het rapport staat bol van aannames op basis van interviews in 

plaats van daadwerkelijk onderzoek, dient het TNO rapport als basis voor de 

besluitvorming en de beeldvorming naar de politiek en de publieke opinie. Er 

wordt aan de coalitiepartijen niet eens gevraagd om een reactie te geven op 

het TNO rapport, in tegenstelling tot het Aboma rapport, hier wordt SZW wel 

om een reactie gevraagd, maar waar echter geen reactie van SZW op komt.

Verschillende partijen, waaronder de VVT, reageren op de internetconsultatie. 

De VVT heeft eind 2018 nog geen officiële reactie op hun inbreng ontvan-

gen. Wel is er op 12 december overleg gepleegd waarbij VERAS en VVT zijn 

aangehoord. Dit overleg was te kort om alles goed te bespreken, maar de 

delegatie van SZW had niet meer tijd. De VVT heeft in dit te korte overleg 

betreffende de manbak in een kraan ingezet op uitwerking hiervan middels 

de Arbocatalogus, zodat best practices mogelijk blijven zonder inzet van een 

gecertificeerde veiligheidskundige, omdat deze vooraf al zijn getoetst, en 

het vervallen van het 4-uurs criterium. Betreffende het werkplatform voor 

asbestsanering is door coalitiepartijen ingezet op het gezamenlijk uitwerken 

van de leidraad t.b.v. de tijdelijke inzet van deze methode (tot 2024 of zoveel 

eerder als er andere meer geschikte arbeidsmiddelen op de markt komen), 

het vervallen van het 4-uurs criterium en de mogelijkheid om max. 50% 

belasting volgens kraantabel toe te staan. Hopelijk wordt er nog iets met de 

inbreng van VERAS en VVT gedaan. Duidelijk is dat het ministerie van SZW 

er nogal rigide inzit betreffende dit dossier. Wordt vervolgd.

Verder spreekt het bestuur over:
 » Het NVAF bouwterreincertificaat.
 » Berekening van het vakantiegeld conform arbeidsvoorwaarden cao.
 » Suggesties vanuit de workshop het belang van goede overeenkomsten 

door mevrouw Reidinga.
 » VVT rapportages en verslagen van de ILT betreffende monitoring opvolging 

aanbevelingen n.a.v. het treinongeval bij Dalfsen (botsing trein met 

hoogwerker).
 » De introductie van de ‘tegenbon’ voor alle leveranciers in de bouwsector 

en problemen die daarbij ontstaan.
 » Panteia/NEA rapport ontwikkeling kostenniveau verticaal transport.
 » Concept deelrapport SOOB onderzoek visie 2025 ‘verdiepende analyse 

verticaal transport’.
 » Brieven kraanverhuurbedrijven vooraankondiging tariefverhogingen.
 » Introductie van de generieke poortinstructie (GPI) in de bouwsector.
 » Introductie van de wervingscampagne van STL middels het project  

doorstroom t.b.v. machinisten.
 » Stellingname ISZW betreffende open werkbakken aan verreikers.

Kraanbedrijf Nederhoff 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 zich 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 2018 wordt OHSAS 18001 omgezet naar de ISO 45001. Bedrijven 

met OHSAS 18001 hebben daarbij een overgangstermijn van drie jaar. De 

VVT wacht om praktische redenen met het omzetten van het OHSAS 18001 

handboek naar ISO 45001 tot het moment dat er zich daadwerkelijk een 

bedrijf ter ondersteuning hiervoor meldt.

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 betaalde (abonnement) webapplicatie, te weten Arbozone. De 

VVT werkt hieraan mee, echter wil de VVT graag een uitgave in boekvorm 

Nooteboom Trailers B.V.

ARBO

M. Verschoor B.V. 



24JAARVERSLAG 2018 ARBO

behouden. De VVT levert de zogenoemde verdiepingen op AI-17 voor de 

webapplicatie aan en de uitgave van AI-17 als boek wordt behouden. Voor 

2019 wordt de herziening van AI-17 door de VVT voorzien.

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 branche RI&E, er geen toetsing door 

een kerndeskundige 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 preventie-

medewerker 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 

28 bedrijven de nieuwe branche RI&E met preventiemedewerker en in 2018 

komen er daar nog twaalf bedrijven bij.

NIEUWE VERSIE VCA IS EEN FEIT

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog 

meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu 

één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw
VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Dit komt doordat we nog wat zaken 

moeten regelen om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Natuurlijk moet ook de nieuwe checklist nog 

worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Op VCA.nl laten we u weten wanneer het allemaal zover is.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun 

eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma 

krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?
Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1.  Terug naar de basis 

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven 

hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2.  Werkplek: meer aandacht voor de praktijk 

We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. 

De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3.  Gedrag: ruimte voor maatwerk 

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het  

vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt 

er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een 

programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4.  Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten 

We hebben de positie van de zzp’er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de 

betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers  

op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid 

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo 

ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SSVV via 070 33 78 755 of info@ssvv.nl.

Bron: SSVV, 17 januari 2018

MEER INFO

Verder zie overzicht Arbocommissie, bijlage 8 bij dit verslag.
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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 werkzaamheden te kunnen verrichten. Daarom heeft de VVT de wens 

om een eigen branchekwalificatiestructuur op te stellen, bestaande uit 

beroepsprofielen bij functies en/of rollen die in de sector voorkomen. Vanuit 

deze structuur kan het onderwijs worden gevoed; bijvoorbeeld het onder-

houden van de beroepscompetentieprofielen 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 het waar mogelijk volledig integreren van opleiden en veilig 

werken; aangeduid door de term ‘werkend leren’. 

STL heeft op verzoek van de VVT een pilot uitgevoerd waarbij, eenvoudig 

samengevat, is onderzocht of via werkplekinspecties goed kan worden geregi-

streerd over welke deskundigheid de machinist beschikt. Hiervoor is een 

beroepscompetentieprofiel (bcp) ontwikkeld en daarbij zijn werkplekinspectie-

bladen opgesteld die een relatie hebben naar de werkprocessen in het bcp.  

Hier hebben drie bedrijven aan meegewerkt. Het resultaat van deze pilot is:
 » Er is qua competenties geen verschil tussen een machinist en een  

excellente machinist.
 » Er is een overzicht van alle werkprocessen op basis van TCVT en mbo 

kwalificatiedossier.
 » Het bcp machinist mobiele kraan is geactualiseerd en vastgesteld door 

sociale partners in de Overlegraad T&L.
 » Er is vastgesteld hoe een bcp moet worden ontwikkeld (vanuit beschrijving 

werkprocessen en wenselijke kennis en vaardigheden).
 » De methode vaststellen middels werkplekinspecties (achteraf) is grondig 

en degelijk, maar is te arbeidsintensief om voor elke machinist het geheel 

volledig dekkend te krijgen.
 » Als alternatief onderzoeken of het moment van instructie geven (vooraf) 

succesvol kan zijn.

Goede instructie van het personeel is onderdeel van de Arboregelgeving 

en draagt bij aan het veiligheidsgedrag van mensen. Goede instructies en 

gedragsverandering verlagen het risico op ongevallen. Goede instructies 

dragen bij aan de ontwikkeling van vakmanschap.

Instructie krijgen 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. De VVT wil proberen om het mogelijk te maken om een 

relatie te leggen tussen het beroepsprofiel en instructies t.b.v. het veilig 

uitvoeren van werkzaamheden. De uitdagingen van dit idee liggen in:
 » Een praktische manier van toetsen en registreren (voor werknemer en 

werkgever).
Koning Avenhorn

OPLEIDEN, 
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 » Het aanbod en onderhoud van instructies.
 » Het bedenken van de relatie tussen instructie en beroepsprofiel (nodig voor 

het aantonen dat iemand die een bepaalde hoeveelheid instructies heeft 

gevolgd ook daadwerkelijk vakbekwaam is).
 » Het beschikbaar krijgen van de instructies voor bedrijven en opleiders.

 

Voor de werknemer biedt het ook voordelen omdat hij zijn persoonlijke 

ontwikkeling kan volgen en zijn ambitie daarin beter kan bepalen.

In 2018 is bij STL ingezet om hier ervaring mee op te doen middels een pilot 

voor logistieke beroepen. In 2018 was deze pilot nog niet afgerond.

ECOL: Europees 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.

Het project vordert gestaag. In 2018 zijn de eisen vastgesteld voor certifi-

catie van opleiders en exameninstellingen en zijn de reglementen daarvoor 

opgesteld. Met Lloyds is een overeenkomst gesloten om de certificatiere-

geling namens ECOL uit te voeren. De eerste gecertificeerde opleider is 

Mammoet Academy en de eerste gecertificeerde exameninstelling is XY 

Masterclass. De TCVT heeft aangegeven het ECOL certificaat machinist 

mobiele kraan op te willen nemen in het TCVT register, waarmee het ECOL 

certificaat zonder aanvullende eisen wordt erkend als TCVT certificaat. Dit 

moet in 2019 nog wel formeel zijn beslag gaan krijgen. Het erkennen van het 

ECOL certificaat zal nog een hele uitdaging worden voor ECOL. Het doel is 

dat alle EU landen, en inmiddels ook Canada in het kader van het CETA-

akkoord tussen Canada en de EU, het ECOL certificaat gaan erkennen dan 

wel gaan zien als voldoende invulling van het begrip deskundigheid voor het 

bedienen van een mobiele kraan. De ESTA ECOL werkgroep zal eind 2018 

haar werkzaamheden overdragen aan de ECOL stichting die begin 2019 

operationeel zal gaan worden. In 2019 zal een visie worden ontwikkeld over 

uitbreiding van ECOL certificaten.

Certificatie aanpikkers
HZC en FNV houden in 2017 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 meer aandacht voor deskundigheid van de aanpikker op bouw-

plaatsen te bepleiten. Hieruit ontstaat een sectorbreed overleg dat zich hierover 

buigt, de werkgroep veilig hijsen bij Bouwend Nederland. De contouren zijn 

dat er een certificatieschema wordt ontwikkeld bij de TCVT op basis van het 

bestaande schema hijsbegeleider W04-08. Gesproken wordt om dit onderdeel 

te laten worden van de Arbocatalogus in de bouwsector. De VVT is blij met 

deze ontwikkeling waarbij de deskundigheid van de aanpikker op een hoger 

niveau komt wat naar verwachting veel ongevallen betreffende de stabiliteit  

van de last gaat voorkomen. Dit overleg is in 2018 nog niet afgerond.

MEER INFO

Verder zie overzicht Opleidingscommissie, bijlage 9 bij dit verslag.

ECOL CERTIFICAAT VOOR KRAANMACHINISTEN  
EEN FEIT

Europese certificaten voor kraanmachinisten, de best 
practice voor vakbekwaamheid in Europa

Op 22 juni jl. zijn op de algemene ledenvergadering van de VVT door René 

van der Steen, voorzitter van HZC, maar ook lid van het bestuur van de 

stichting ECOL, de eerste ECOL certificaten uitgereikt aan Mammoet oplei-

dingscentrum, als eerste opleider in Europa, en XY Masterclass als eerste 

exameninstelling in Europa. Dit zijn de eerste, in hopelijk een lange rij in Eu-

ropa, die voldoen aan de strenge eisen die ECOL aan opleiders en examenin-

stellingen stelt. Hierdoor is het mogelijk geworden voor machinisten om een 

ECOL certificaat van vakbekwaamheid te behalen. Inmiddels zijn de eerste 

vier machinisten geslaagd voor hun ECOL examen; zij zullen binnenkort het 

ECOL certificaat machinist mobiele kraan ontvangen. Daarmee zullen ze in 

de toekomst in heel Europa hun beroep kunnen uitoefenen. Een mijlpaal voor 

de kraanverhuursector en een mooi voorbeeld van Europese samenwerking 

en harmonisatie van regelgeving van onderaf.

Het ECOL project is een initiatief dat door de VVT is ingezet via de ESTA, 

de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen van kraanver-

huurders en exceptioneel transportbedrijven. ECOL staat voor European 

Crane Operators Licence, bedoeld om in Europa een stevige basis te leggen 

voor vakmanschap van machinisten van hijskranen. Eisen aan opleiding en 

vakmanschap verschillen enorm tussen de landen in Europa. Veel landen 

hebben geen of een gebrekkige opleiding. Nederland daarentegen kent een 

wettelijke verplichting tot certificering die alleen behaald kan worden na een 

gedegen opleiding. De Europese dienstenrichtlijn bepaalt dat werknemers uit 

andere EU landen tegen een lager niveau te werk gesteld mogen worden in 

landen waar regels gelden voor vakmanschap. Omdat de kraanverhuursec-

tor op Europees niveau in de ESTA het eens is geworden dat kranen moeten 

worden bediend door vakmensen, is de ESTA het ECOL project gestart. Het 

niveau van het ECOL certificaat is hoog; het voldoet volledig aan het Ne-

derlandse niveau, dat in Europa bekend staat als hoog. Het is daarom geen 

toeval dat de eerste partijen die hieraan voldoen uit Nederland komen.

ECOL, wat staat voor European Crane Operators Licence, is een project van 

de ESTA in samenwerking met de FEM. De ESTA is de Europese koepelor-

ganisatie voor brancheverenigingen van kraanverhuurders en exceptioneel 

transportbedrijven, de FEM is de Europese koepelorganisatie voor fabri-

kanten, in dit geval de fabrikanten van mobiele kranen. De ESTA is op 28 

augustus 2013 gestart met het ECOL project met als doel een Europees 

certificaat van vakbekwaamheid voor kraanmachinisten. De afgelopen jaren 

zijn de betrokken partijen het eens geworden over het niveau van certificatie, 

het opleidingssysteem en het feit dat er eisen moeten worden gesteld aan 

opleiders en exameninstellingen, die volledig onafhankelijk moeten opereren. 

Het project is mede gerealiseerd middels Erasmus+ subsidie. De stichting 

ECOL, die is belast met het beheer en de uitvoering van het systeem, zal in 

de loop van 2018 volledig operationeel worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over ECOL bezoek de website: www.ecol-esta.eu 

Bron: Vereniging Verticaal Transport, 27 juni 2018
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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.

MEER INFO

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

Albert van de Scheur De Hijs- en Transportspecialist B.V.

TECHNIEK

Sarens Nederland B.V.
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Wido Kranenverhuur B.V.

M.J. van Riel B.V.

Remie Kraanverhuur B.V. Arentis Industrial Equipment
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Openbreken arbeidsvoorwaarden cao
De arbeidsvoorwaarden cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 

en de verhuur van mobiele kranen is net afgesloten en loopt tot en met 

2019. De lopende cao wordt opengebroken omdat cao partijen om diverse 

redenen het nodig achten dat er een afspraak gemaakt wordt betreffende de 

waarde van een vakantiedag. Wat daarbij als structureel loon meetelt is nog 

niet op voorhand duidelijk en om juridische procedures bij bedrijven tussen 

werkgevers en werknemers daarover te voorkomen, wordt er een akkoord 

over gesloten. De cao wordt aangepast en opnieuw algemeen verbindend 

verklaard. Het is in de historie van de VVT nog niet eerder voorgekomen dat 

de cao tussentijds is opengebroken.

Waarde vakantiedag, weerstand tegen de eenmalige 
uitkering
Er is kritiek op de hoogte van de eenmalige uitkering ingegeven door nieuws-

brieven van het CNV. Het CNV heeft deze voorstelling van zaken gedaan 

(stemming gemaakt) om werknemers te motiveren om stuitingsbrieven te 

schrijven i.v.m. nabetaling van achterstallig loon. Dit is gebeurd voorafgaand 

aan het overleg hierover met werkgevers, zonder voorwaarschuwing. Iets wat 

de VVT het CNV bijzonder kwalijk neemt gegeven de gebruikelijke omgangs-

vormen tussen sociale partners.

Vakvereniging HZC heeft zich aangesloten bij het initiatief van de stuitings-

brieven van het CNV. HZC heeft ook leden opgeroepen om stuitingsbrieven 

te sturen. HZC wil zich niet conformeren aan de hoogte van het bedrag van 

de eenmalige uitkering die cao-partijen hebben afgesproken. Men heeft op 

26 november 2018 haar leden, die vallen onder de TLN-cao, opgeroepen 

om niet akkoord te gaan met de € 750,- bruto en derhalve de vaststellings-

overeenkomst niet te tekenen. HZC gaat onderzoeken wat de juridische 

mogelijkheden zijn om leden te ondersteunen om tot een hogere uitkering 

te komen. Het CNV heeft de lont aangestoken door de wijze van acteren 

BKV B.V.

SOCIALE ZAKEN

Kraanverhuur D. Boekestijn B.V.
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en communiceren, HZC krijgt deze niet uit c.q. wil de lont niet uitmaken. Er 

is kwaad bloed gezet bij HZC omdat men vindt dat ze onvoldoende en niet 

actief genoeg geïnformeerd zijn door collega-bonden FNV en CNV tijdens 

en na de onderhandelingen. HZC is geen cao-partij in de transport en logis-

tieksector. Rechtszaken tussen werknemers en werkgevers komen hierdoor 

gevaarlijk dichterbij, met alle gevolgen - van verstoorde verhoudingen tot 

wellicht faillissementen van bedrijven - van dien.

Ook voor HZC is dit geen eenvoudig dossier; er is sprake van een recht van 

werknemers waar aanspraak op gemaakt kan worden. Wanneer leden dat 

doen dan hebben ze de verplichting ze daarbij te helpen. De vraag is echter 

of de werknemer wel voldoende wordt voorgelicht over het feit dat er een 

redelijke en billijke afspraak is gemaakt tussen cao partijen in de sector, 

gekeken naar de economische situatie in de gehele sector. Hiervoor mag 

en misschien zelfs moet er zonder meer begrip worden gevraagd van de 

werknemer. Dit geldt in mindere mate ook voor het CNV en FNV; deze zijn 

echter akkoord gegaan met het voorstel en verwacht mag worden dat zij 

deze afspraak actief positief uitdragen.

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 haar leden hierover 

geïnformeerd. Bij de VVT zijn wel vragen gesteld, maar worden geen  

problemen hierover gemeld.

MEER INFO

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

2.000STE ZIJ-INSTROMER IN FRIESLAND AAN DE SLAG

Om aan de onverminderd grote vraag naar goed opgeleide chauffeurs te voldoen werft de sector extra chauffeurs via doorstroom en zij-instroom. Barry Logger 

(38) is de 2.000ste die dankzij de campagne www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl een baan vond in de transportsector. Onlangs trad hij in dienst bij Van der Werff 

Logistics in Heerenveen.

Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor de uitvoering van de campagne www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Vakbonden en werkgevers in transport en 

logistiek (FNV, CNV, VVT en TLN) subsidiëren de opleiding van nieuwe vrachtwagenchauffeurs, via de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoe-

derenvervoer (SOOB). Inmiddels hebben honderden transportbedrijven, waaronder een toenemend aantal in het noorden van het land, gebruikgemaakt van de 

aantrekkelijke subsidiemogelijkheden.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 18 september 2018

Van Elst Kraanverhuur B.V.



31 JAARVERSLAG 2018RAIL

Algemeen
Naar aanleiding van correspondentie naar leden van de Railcommissie over 

de aanleiding van een ongeval met een railkraan, te weten ongeschikte 

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 railcommissie-

leden worden slechts door een enkel bedrijf bezocht. Problemen kunnen 

niet worden opgelost zonder dialoog en dit leidt tot herbezinning 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 verte-

genwoordiging vanuit de VVT. Ook deze vergadering wordt niet bezocht door 

de railleden.

De VVT kan niet anders dan vaststellen dat er geen belangstelling bestaat 

voor bedrijven om deel te nemen aan de Railcommissie en besluit om deze 

op te heffen als actieve commissie. Betreffende de railcommissie zijn er nog 

wel activiteiten opgenomen in het beleidsplan van de VVT voor 2019. Deze 

zullen gewoon doorgang vinden. Deze activiteiten zijn:
 » Bijdrage onderhoud TCVT schema keuring railinframachines (W05-01)
 » Bijdrage onderhoud TCVT schema KROL machinist (W05-02) en ontwik-

keling van opleidingen.
 » Onderhouden branche RI&E betreffende specifieke risico’s voor werken op 

en bij het spoor.

De betrokkenheid van de VVT bij TCVT werkkamer 5 wordt namens de VVT 

ingevuld door de heren P. Berende en S. Boerema. De heer S. Boerema is 

ook lid van de opleidingscommissie van de VVT inzake opleidingen voor de 

railbedrijven.
Berende Spoor- en Grondwerken B.V.

Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V.

RAIL

Koning Avenhorn
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Deze beslissing leidt helaas tot het opzeggen van het lidmaatschap van 

enkele bedrijven die lid waren van de Railcommissie. Begin 2019 zijn nog 

steeds negen bedrijven vanuit de Railcommissie lid van de VVT. Nog steeds 

een meerderheid ten opzichte van de oorspronkelijke veertien bedrijven.

Hoogwerkers op het spoor
Vanuit de betrokkenheid van de VVT bij TCVT werkkamer 5 heeft de VVT 

toegezegd om de werkgroep hoogwerkers op het spoor secretarieel te 

ondersteunen.

De heer Cor van Unen wordt ingeschakeld als secretaris van deze werkgroep 

en de voorzitter is de heer P. Berende namens de VVT.

Er bestaat behoefte bij partijen om duidelijkheid te verschaffen over de inzet 

van hoogwerkers op het spoor en de problemen en bijzonderheden daarbij. 

In 2018 vinden er drie bijeenkomsten plaats bij de VVT. Begin 2019 is dit 

traject afgerond en is er een gedragen eindrapport aan TCVT werkkamer 5 

opgesteld en een document opleiding hoogwerker op het spoor.

Betrokken personen hierbij: P. Berende (VVT / Berende Spoorkraanverhuur), 

Patrick Balder (HHCDRS) Rico de Boer (BAM), Jan Schuurmans (VVT / 

Schuurmans Helvoirt), Erik van Norden (Strukton), Joep van Helmondt 

(Strukton), Jaap Reyneveld (Volker Rail), Jan van Erve (BAM), Mike 

Couwenbergh (BAM), Rene Bak (HHCDRS), Dick van Egmond (Dura 

Vermeer), Eric Moesker (Swietelsky), Arie van Wingerden (Dura Vermeer), 

Sim Boerema (VVT) en Cor van Unen (VVT).

WERKKLEDING SPOORWERKERS WORDT ORANJE

De kleur van de werkkleding voor spoorwerkers verandert vanaf 1 juli 2019 van geel naar oranje, meldt stichting RailAlert. De organisatie die zich bezighoudt met 

veilig werken op het spoor geeft hiermee gehoor aan geluiden uit de spoorsector om ook voortaan oranje werkkleding te dragen, zoals ook in de bouwsector gebeurt. 

Om de veiligheid te waarborgen bij spoorwerkzaamheden, worden er voorzorgsmaatregelen genomen. Een van die maatregelen is signalerende kleding. Daardoor 

zijn spoorwerkers beter zichtbaar. Rijkswaterstaat schrijft oranje voor bij werkzaamheden aan de openbare weg, maar spoorwegwerkers dragen geel.

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid van signalerende werkkleding van medewerkers langs het spoor. Daaruit bleek dat de zichtbaarheid van het personeel 

met name bepaald wordt door achtergrond en niet gerelateerd is aan de kleur. “Geel en oranje voldoen beide aan de zichtbaarheidseisen en er is geen (inter)natio-

nale normstelling bekend met betrekking tot het verplicht gebruik van één kleur,” legt Marcel Edwards van RailAlert uit. “Maar vanuit de branche is er aangegeven 

dat ze willen overgaan naar oranje om aansluiting te vinden bij de bouwsector, maar ook op Europees niveau.” In landen zoals Duitsland gebruiken ze ook oranjerode 

werkkleding. Een andere overweging was het feit dat veel aannemers niet alleen projecten hebben in de spoorsector, maar ook in de bouw. “Soms dragen ze de 

ene dag gele werkkleding, en de volgende oranje. Dus voor de uniformiteit, veranderen we de kleur naar oranje.”

Wijziging
De wijziging geldt zowel voor het ProRail-spoor als het lokale spoor in beheer van HTM, RET, GVB en PUOV. Andere partijen, zoals vervoersbedrijven, gaan niet over. 

Veiligheidsfunctionarissen die gezag uitvoeren over anderen of die verantwoordelijk zijn voor aanrijdgevaar, dragen gele kleding. Dat zijn de leider werkplekbeveili-

ging (LWB), de leider lokale veiligheid (LLV), de veiligheidsman (VHM), de grenswachter (GRW) en de begeleider buitendienst gesteld spoor (BBD). Vanaf 1 januari 

2019 start een overgangsperiode van zes maanden. In deze periode is het toegestaan om oranje kleding te dragen met daarover een geel vest.

Bron: Spoorpro.nl, 29 augustus 2018

BKV B.V.

V.O.F. Tuk KraanverhuurDM Kraanverhuur Breda
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De VVT is actief binnen de TCVT in verschillende werkkamers, examen-

commissies, bestuur en het centraal college van deskundigen.

MEER INFO

Voor een compleet overzicht van de activiteiten van de TCVT wordt  

verwezen naar het jaarverslag van de TCVT over 2018.

Kraan & Hoogwerkerverhuur van Ginkel B.V.

Berende Spoor- en Grondwerken B.V. Baetsen Kraanverhuur B.V.

TCVT

Jos Blom Kraanverhuur B.V.
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EEN VEILIGE CHAUFFEURSPAS WEER STAP 
DICHTERBIJ

Onlangs hebben Cor Stolk, algemeen directeur van Secure Logistics, en Jan 

Boeve, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland (TLN), een 

intentieverklaring getekend om de identiteits- en toegangscontrole in de sec-

tor te uniformeren. Het gecontroleerd toelaten van medewerkers, bezoekers 

en contractors op bedrijfsterreinen is steeds belangrijker. Ook chauffeurs 

moeten dagelijks aantonen wie zij zijn en wat zij komen doen.

Sneller, veiliger, eenvoudiger

‘Hoewel elk bedrijf of elke locatie anders is, blijft het een uniform vraagstuk, 

dat wij graag met en voor onze leden oplossen’, aldus Jan Boeve. ‘We willen 

vooral dat de identificatie van chauffeurs bij bedrijven sneller, veiliger en 

eenvoudiger gaat, zonder dat deze overal een identiteitsbewijs moeten laten 

zien en met een portemonnee vol pasjes moeten rondlopen. Jaren geleden 

werd dit vraagstuk in de Rotterdamse haven al opgelost door de invoering 

van de CargoCard.’

Samenwerking aangegaan

TLN is vanuit deze gedachte een samenwerking aangegaan met Secure Lo-

gistics, de beheerder van het XS-Key platform, waarvan de CargoCard, de 

PortKey en het Digital Safety Passport (DSP) deel uit maken. Het is een 100 

procent dochteronderneming van ondernemersorganisatie Deltalinqs.

Aantoonbaar werkend product

Een belangrijke overweging voor TLN om te kiezen voor Secure Logistics 

is het feit dat de CargoCard een aantoonbaar werkend product is dat zijn 

bestaansrecht al heeft bewezen. Het draagt bij aan de veiligheid en een ef-

ficiënt logistiek proces. 

Rondom havens en op industriële complexen, waar de eisen die worden ge-

steld aan (informatie)beveiliging en veiligheid van personen hoog zijn, werken 

al meer dan 25.000 chauffeurs met een CargoCard en meer dan 3.500 

contractors met de evenknieën PortKey en DSP.

Relatief eenvoudige integratie

Door de modulaire opbouw van het systeem kunnen bedrijven de CargoCard 

relatief eenvoudig integreren in bestaande toegangsmanagement systemen. 

Een snelle uitrol en opschaling naar andere sectoren is daarom mogelijk.

Landelijke uitrol

De ambitie van TLN en Secure Logistics is om het CargoCard-concept lan-

delijk te gaan uitrollen, ook naar andere sectoren. Gedacht wordt dan onder 

meer aan vervoerders in de bouw- en afvalsector, maar bijvoorbeeld ook aan 

distributeurs en koeriers. 

Tevens zien TLN en Secure Logistics mogelijkheden richting bewaakte 

parkeerplaatsen. Zoals gezegd, is de toepassing van de CargoCard relatief 

eenvoudig te integreren in bestaande securitysystemen. Dit zal de gewenste 

landelijke uitrol, ook naar andere sectoren, alleen maar versnellen, zo ver-

wachten TLN en Secure Logistics.

Bron: www.secure-logistics.nl, 13 februari 2018

Verbruggen-Volkel B.V.

Gaffert B.V. Transport- en Kraanbedrijf

Rutten Hoogteservice B.V.
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De bouwsector
Naar schatting wordt 60% tot 80% van de kranen in Nederland ingezet in 

de bouwsector. De sector verticaal transport is dus sterk afhankelijk van de 

conjunctuurgevoelige en behoudende bouwsector. De prognose is dat het 

economisch herstel in de bouwsector de komende jaren doorzet. Dit herstel 

hangt af van de BBP-groei. Deze zwakt richting 2022 iets af, naar ongeveer 

2% per jaar.

De totale bouwproductie blijft de komende jaren groeien. Naar verwachting 

komt de bouwproductie in 2019 op het niveau van vóór de economische 

crisis. De groei van de bouwproductie vlakt gematigd af na 2019 en stabili-

seert zich rond de 2% per jaar. De verduurzaming van de gebouwenvoorraad 

zal de komende jaren een krachtige impuls aan de bouwproductie geven. 

Dit leidt in de woningbouw en utiliteitsbouw tot respectievelijk €800 miljoen 

en €140-340 miljoen extra productie in 2023. Met het oog op de energie-

transitie komt er tot 2022 €400 miljoen beschikbaar voor de aanleg van 

windparken. Dit leidt tot extra grond-, weg-, en waterbouwproductie.

De woningbouwmarkt trekt in de komende jaren verder aan vanwege de 

grote vraag naar woningen. Vooral in de Randstad en grote steden bestaat 

veel vraag. De afname in het aantal bouwvergunningen en personeels- en 

materieeltekorten hebben, in ieder geval op korte termijn, een remmend 

effect op de woningbouw. Dankzij de gunstige economische ontwikkelingen 

houdt de stevige groei van nieuwbouw utiliteitsgebouwen op korte termijn 

aan. Op korte termijn is de grond-, weg- en waterbouwsector de snelst 

groeiende sector binnen de bouw. Ook op de middellange termijn blijven de 

vooruitzichten gunstig, dankzij de benodigde investeringen voor congestiebe-

strijding, waterveiligheid en de energietransitie.

In de komende jaren zal de inzet van prefab in de bouwsector toenemen. Dit 

leidt tot een toename in de vraag naar de huur van zware kranen die hogere 

massa’s kunnen hijsen. Door de toenemende hoogte van windmolens en de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld de klimkraan, zal de plaatsing van de nieuwere 

hoge windturbines goeddeels buiten het werkveld van de verticaal trans-

portsector kunnen gaan vallen.

De verstedelijking, in combinatie met de woningnood, leidt tot steeds meer 

hoogbouw in Nederlandse steden. Hoogbouwprojecten vragen om kranen 

met een groter bereik. Maar de vraag naar compacte kranen stijgt ook 
Montarent Bouwlogistiek B.V.

ECONOMISCHE 
ZAKEN

Schot Verticaal Transport B.V.          Foto: Paul Apeldoorn
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vanwege de steeds dichtere bebouwing en kleine bouwplaatsen in binnen-

steden. Dit vormt een uitdaging voor alle partijen binnen de sector verticaal 

transport, omdat vaste torenkranen meer concurrentie zullen vormen.

Groeimarktpotentie in de bouw:
 » Woningbouw:  ca. +15% bouwproductie in 2023 t.o.v. 2018.
 » GWW:   ca. +14% in bouwproductie in 2023 t.o.v. 2018.
 » Utiliteitsbouw:  ca. +15% bouwproductie in 2023 t.o.v. 2018. 

Vanuit de Rijksoverheid komt er een groot budget aan subsidie beschikbaar 

voor verduurzaming van de gebouwenvoorraad. Dit kan een grote impuls 

geven aan de bouwsector en biedt kansen voor partijen die hierop in weten 

te spelen. Daarvoor is het belangrijk om expertise op te bouwen over duur-

zaam bouwen, en dit te promoten.

Binnenstedelijk bouwen neemt meer en meer toe in frequentie en belang. 

Kraanverhuurders kunnen zich profileren door hierop in te spelen door 

geschikt materieel aan te bieden en eventueel het veiligheidsmanagement  

op zich te nemen.

Als gevolg van het arbeidstekort industrialiseert de bouw; daardoor worden 

prefabonderdelen steeds groter. Als gevolg van de verstedelijking en de 

woningnood moeten prefabonderdelen ook steeds hoger worden gehesen. 

Bij projecten waarin prefab een belangrijke rol speelt, is verticaal transport 

een essentieel onderdeel. Hierbij komt ook meer specialisme kijken, want 

de grootte van de delen bemoeilijkt het hijsen. Zodoende zouden verticaal 

transportbedrijven deze ontwikkeling kunnen aangrijpen om hun tarieven 

te verhogen op basis van het verhoogde risico bij het werk (bovenop de 

verhoging door de inzet van grotere en zwaardere kranen) en de aanvullende 

maatregelen die moeten worden genomen om risico’s te beperken.

De petrochemiebranche
De petrochemiesector vertoonde de afgelopen anderhalf jaar sterke omzet- 

en afzetprijsgroei, als gevolg van een internationaal lage olieprijs en de rela-

tief lage koers van de euro. Deze groei zal op korte termijn aanhouden en op 

middellange termijn afzwakken; op korte termijn zal de vraag naar verticaal 

transport relatief hoog blijven als gevolg van de conjunctuur.

ONDERNEMERS ONDANKS PERSONEELSTEKORTEN POSITIEF GESTEMD

In het derde kwartaal ondervond 25 procent van de ondernemers belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten. In de bouwsector meldt maar liefst  

39 procent van de bedrijven dat ze hier last van hebben.

Dat melden onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland op basis van de Conjunctuurenquête Nederland 

(COEN). De vragenlijst werd voorgelegd aan niet-financiële bedrijven met vijf of meer werkzame personen.

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren met een tekort aan arbeidskrachten te maken.

Naast de bouwsector worden ook de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag relatief sterk belemmerd door te weinig arbeidskrachten. Hier schom-

melen de tekorten rond de 30 procent.

Begin 2016 meldde slechts 5 procent van de bedrijven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering. Sindsdien is dit percentage elk kwartaal toegenomen, tot 

25 procent in het derde kwartaal van 2018.

Positieve stemming zet door
Het tekort bij bouwbedrijven was in het tweede kwartaal nog 19 procent. De stemmingsindicator lag toen volgens de index van het CBS op 27,1 punten. Het onder-

nemersvertrouwen in de bedrijfstak is nu, ondanks het opgelopen personeelstekort, toegenomen tot 32,5 punten.

Het ondernemersvertrouwen komt in het derde kwartaal uit op 15 gemiddeld, wat 0,8 punten hoger is dan vorig kwartaal. Al sinds 2014 is de stemming onder de 

ondernemers positief.

Groothandelaren zijn met 20 punten bovengemiddeld positief gestemd en komen 2 punten hoger uit dan in het tweede kwartaal.

Ondernemers in de autohandel en -reparatie zien de zaken niet rooskleurig in. Hun vertrouwen zakte van een matige 6,7 punten in het tweede kwartaal naar  

0,8 punten in de min.

Bron: nu.nl, 16 augustus 2018

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.
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De olieverwerkende industrie staat voor een belangrijke verduurzamingsop-

gave. Volgens berekeningen van de brancheorganisatie is het mogelijk om de 

CO2-uitstoot snel en effectief te reduceren (termijnen van 2030 en 2050). 

Hiervoor zijn echter veel investeringen nodig, en zowel de branche als de 

Rijksoverheid hebben aangegeven de kosten niet geheel te kunnen of willen 

dragen. Ook veroorzaakt de afnemende vraag naar aardolieproducten op de 

wereldmarkt stress op de Nederlandse industrie. Zodoende is de vraag naar 

verticaal transport kwantitatief moeilijk te voorspellen.

Hoewel petrochemie maar een deel van de vraag naar verticaal transport 

vertegenwoordigt (10-15%), kan deze sector een potentieel sterk toene-

mende vraag naar verticaal transport laten zien op korte termijn. Deze 

olieverwerkende sector moet namelijk een groot aantal aanpassingen doen 

aan de productiefaciliteiten omwille van de verduurzaming. Helaas blijft 

het voorlopig onzeker of alle benodigde investeringen ook worden gedaan, 

aangezien het nog niet duidelijk is of de investeringen door de chemiesector 

of door de overheid zullen worden gedragen.

Materieel en dienstverlening
De belangrijkste trend op het gebied van verticaal transportmaterieel is 

opschaling, zowel bij fabrikanten als afnemers (kraanverhuurders). Dit, in 

combinatie met een toenemend aantal keuringen, certificeringen en eisen 

vanuit overheden, leidt tot een sterke gemiddelde prijsstijging bij de aankoop 

van nieuwe kranen.

Na euro-6 komt er geen euro-7 dieselmotor voor mobiele kranen. In de 

toekomst zullen hybride en elektrische aandrijving (en/of eventueel andere 

alternatieve brandstoffen) moeten worden ingezet. Op dit moment werkt  

de EC aan een stelsel strengere CO2-uitstooteisen voor zware bedrijfs-

voertuigen (als onderdeel van het Mobility Package).

Chinese producenten van mobiele kranen zijn in opkomst, al dan niet in 

samenwerking met Westerse fabrikanten. De afgelopen jaren is de kwaliteit 

van Chinees materieel sterk verbeterd, en een klein aantal Nederlandse 

bedrijven heeft hierin al geïnvesteerd. Echter, de after-sales service van 

Chinese producenten is nog ondermaats voor Europese standaarden.

De restwaarde van kranen is een belangrijke factor binnen de sector. De 

waardevastheid van kranen en een sterke latente vraag naar kranen vanuit 

Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen zorgen ervoor dat de gebruikte 

kranen voor een goede prijs verkocht kunnen worden. Concurrentie van 

(nieuwe) Chinese kranen vormt op middellange termijn mogelijk een bedrei-

ging voor de handel in tweedehands kranen.

Kraanverhuursector
Het totaal aantal kranen (bij VVT-aangesloten bedrijven) is begin 2019 

ca. 1600. De uitbreiding van de kranenvoorraad verloopt langzamer dan 

voorheen (1996-2002 en 2005-2008), maar gezien het hogere gemiddelde 

tonnage is de totale waarde van het kranenpark relatief hoog.

De gemiddelde kosten voor kraanverhuurders stegen in 2018 (t.o.v. 2017) 

met 4,2-4,7%. Brandstof-, verzekerings- en rentekosten stegen allemaal 

sterk als gevolg van het hogere gemiddelde tonnage van kranen. Daarbij 

stegen ook de loonkosten, als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. De 

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.
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prognose is dat deze sterke kostenstijgingen de komende jaren aanhouden. 

Voor 2019 is de gemiddelde kostenstijging geraamd op 4,8%-5,5%.

De sector verticaal transport kampt al sinds ongeveer 2000 met structureel 

lage tarieven. De belangrijkste oorzaak hiervoor vormt de even structurele 

overcapaciteit en felle concurrentie die daaruit voortkwam en -komt. Het 

uitblijven van overnames en fusies houdt dit probleem in stand, alsmede het 

aanschaffen van nieuwe kranen uit niet-bedrijfseconomische overwegingen. 

Daarbij komt dat de positie van kraanverhuurbedrijven in bouwketens zwak 

is. Het huren van een kraan wordt nog vaak gezien als sluitpost.

Personeel en HR
Het lijkt erop dat de verticaal transportsector de economische groei niet zal 

kunnen bijbenen. De oorzaken zijn niet alleen conjunctureel (krapte op de 

arbeidsmarkt), maar ook structureel van aard. De kwetsbaarheid van de 

sector binnen de keten wordt voelbaar en zorgt voor een belangrijke uitdagin-

gen voor de toekomst.

De krapte op de arbeidsmarkt wordt versterkt door het minder aantrekkelijke 

imago van werken in de sector, vooral voor jongeren. De redenen hiervoor 

zijn de onregelmatige en onvoorspelbare werktijden en het behoudende 

karakter van de sector. Dit leidt tot weinig prikkelende innovaties en een 

gebrek aan ontwikkelperspectief bij de kleinere bedrijven. Daarnaast dreigt 

het gevaar van een versnelde uitstroom van personeel door de zwaarte van 

het werk in combinatie met de vergrijzing van het personeelsbestand.

Een gebrek aan onderlinge samenwerking en fusies staan noodzakelijke 

schaalvergroting in de weg. Een gebrek aan samenwerking beperkt ook de 

ontwikkelperspectieven van medewerkers. Onderkenning van zwakke positie 

op de arbeidsmarkt is een voorwaarde voor de benutting van de kansen die 

er ontegenzeggelijk zijn. Het werken met kranen blijft een mooi beroep met 

een jongensachtige aantrekkingskracht.

Onderlinge samenwerking biedt als voordeel de mogelijkheid om (eventu-

eel op ketenniveau) naast een ketenstrategie een strategisch HR-beleid te 

ontwikkelen. 

Hierbij moet specifiek gericht worden op jongeren (starters op de arbeids-

markt) en ouderen (duurzame inzetbaarheid). Immers, op korte en middel-

lange termijn is het (bovenproportioneel) tekort aan arbeidskrachten een 

belangrijke uitdaging voor de sector om de verwachte groei van de vraag te 

kunnen bijbenen. Hier geldt: hoe sneller, hoe beter. Het economisch tij kan 

snel (en onverwachts) keren.

Bron bovenstaande tekst: Panteia en Basis & Beleid

KOSTENRAMING WEGVERVOER 2019 EN MEER

De verwachte kostenstijging in 2019 t.o.v. 2018 voor het binnenlands vervoer 

varieert tussen de 4,3% en 5,2%. Voor het ongespecialiseerd grensoverschrij-

dend vervoer wordt een kostenstijging van tussen de 3,6% en 4,5% geraamd. 

Van grote invloed op de totale kostenstijging zijn de loonkosten die komend jaar 

met 6,7% toenemen. Dit is inclusief de in oktober 2018 overeengekomen ver-

meerdering van de waarde van vakantiedagen met een structurele vergoeding 

van toeslagen en overuren. Naast deze kostenraming, is ook de kostenmutatie 

voor 2018 ten opzichte van 2017 berekend.

De deelmarkten in het binnenlands vervoer zijn: wagenladingvervoer, algemene 

distributie, fijnmazige distributie, koel / vries-, tank / bulk-, zeecontainer-, kieper-  

en afvalvervoer. Voor het grensoverschrijdend vervoer zijn dat: ongespe-

cialiseerd, koel / vries- en tank / bulk-vervoer, en diverse kernafstanden voor 

vervoer op België/Luxemburg, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje 

en Polen. Bij de berekening van kostenstijging is rekening gehouden met alle 

relevante kostenposten, zoals o.a. loonkosten, brandstofkosten, rentekosten, 

verzekeringskosten en belastingen. Aan de hand van het aandeel van deze 

kostenposten in de verschillende deelmarkten is de totale kostenstijging per 

deelmarkt berekend.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Panteia/NEA in opdracht van 

de sectorraad van de NIWO. Bent u in bezit van een (Euro)vergunning voor 

beroepsgoederenvervoer over de weg, dan kunt u kosteloos een digitale versie 

van de rapporten opvragen. Stuur een e-mail met daarin uw NIWO-codenum-

mer en/of uw bedrijfsnaam en welk rapport u wilt ontvangen (bijv. ‘kosten-

raming 2019 binnenlands’ of ‘kostenraming 2019 grensoverschrijdend’) aan 

info@niwo.nl. 

Lees het volledige bericht op: www.niwo.nl/nea

Bron: Niwo, 6 november 2018

Jos Blom Kraanverhuur B.V.
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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 2019, met diverse indices.

Tabel bouwproductie1) per sector, 2018 - 2023 in miljoenen

20183) 2019 2020 20234)

mln euro ∆%3) mln euro ∆%3) mln euro ∆%3) mln euro ∆%3)

Woningbouw
Nieuwbouw 12.300 9 12.975 5½ 13.625 5 14.900 3

Herstel en verbouw 9.250 5 9.425 2 9.800 4 10.875 3½

Onderhoud 6.175 2 6.225 1 6.325 1½ 6.625 1½

Utiliteitsbouw
Nieuwbouw 9.900 11 10.700 8 11.450 7 12.075 2

Herstel en verbouw 6.375 5 6.625 4 6.950 5 7.675 3½

Onderhoud 4.500 3½ 4.600 2 4.700 2 5.000 2

GWW
Nieuwbouw en herstel 12.025 6 13.250 10 13.925 5 14.775 2

Onderhoud 6.050 3½ 6.175 2 6.300 2 6.675 2

Externe onderaanneming 3.650 6½ 3.825 5 4.000 4½ 4.300 2½

Totaal bouw 70.225 6½ 73.800 5 77.075 4½ 82.900 2½

1. Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, handelsmarges en saldo uitvoerdiensten; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2017, excl. btw
2. EIB-raming op basis van voorlopige CBS-cijfers
3. Raming
4. Gemiddelde jaarlijkse mutatie in de periode 2021-2023

Totaal niveau bouwproductie 2017²: 66.050 mln euro 

Bron: EIB; “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019”

TABELLEN

M. Verschoor B.V.
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Kerngegevens voor Nederland, 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

mutaties in % per jaar

Internationale economie
Relevante wereldhandel 4,1 3,8 5,0 2,8 1,8 2,5

Concurrentenprijs (a) 5,0 -3,0 2,1 0,9 1,2 1,2

Olieprijs (dollars per vat) 52,4 43,8 54,3 70,9 61,0 61,0

Eurokoers (dollar per euro) 1,11 1,11 1,13 1,18 1,14 1,14

Lange rente Nederland (niveau in %) 0,7 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6

Volume bbp en bestedingen
Bruto binnenlands product (bbp) 2,0 2,2 2,9 2,5 1,5 1,5

Consumptie huishoudens 2,0 1,1 1,9 2,5 1,3 1,5

Consumptie overheid -0,1 1,3 1,1 1,1 2,4 2,3

Investeringen (inclusief voorraden) 29,1 -6,7 4,4 4,2 2,6 2,5

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

Invoer van goederen en diensten 14,5 -2,0 4,9 2,7 1,5 3,0

Prijzen, lonen en koopkracht
Prijs bruto binnenlands product 0,8 0,5 1,2 2,1 2,2 1,4

Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie 1,6 -1,4 1,9 0,8 1,1 1,1

Prijs goedereninvoer -5,0 -4,5 4,2 2,5 -0,4 1,0

Inflatie, geharmoniseerde cpi (hicp) 0,2 0,1 1,3 1,6 2,3 1,4

Loonvoet bedrijven (per uur) -0,2 0,7 1,2 2,3 3,4 2,6

Contractloon bedrijven 1,2 1,5 1,6 2,0 2,7 2,3

Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens 1,0 2,6 0,3 0,3 1,6 1,3

Arbeidsmarkt 
Beroepsbevolking (personen) 0,4 0,4 0,8 1,2 1,3 0,7

Werkzame beroepsbevolking (pers.) 1,0 1,3 2,1 2,3 1,4 0,5

Werkloze beroepsbevolking (dzd pers.) 614 538 438 350 345 370

Werkloze beroepsbevolking (%) 6,9 6,0 4,9 3,8 3,8 4,0

Werkgelegenheid (in uren) 1,0 2,0 1,9 2,3 1,0 0,5

Overig
Arbeidsinkomensquote (in %) 72,8 73,6 73,4 74,0 75,1 75,6

Arbeidsproductiviteit (per uur) 0,8 0,2 0,9 0,3 0,6 1,2

Individuele spaarquote (in %) (b) 2,8 3,6 2,9 2,3 2,6 2,9

Saldo lopende rekening (in % bbp) 6,3 8,1 10,5 10,1 9,7 9,0

Collectieve sector
EMU-saldo (in % bbp) -2,0 0,0 1,2 1,4 1,2 0,8

EMU-schuld (in % bbp) (ultimo jaar) 64,6 61,9 57,0 52,4 49,1 47,1

Collectieve lasten (in % bbp) 36,9 38,4 38,7 39,1 39,6 39,3

Bruto collectieve uitgaven (in % bbp) 45,0 44,0 43,0 42,4 42,5 43,0

(a) Goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen.
(b)  Niveau; beschikbaar gezinsinkomen is inclusief collectieve besparingen.

Bron: CPB, CEP 2019
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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.

De ESTA ontwikkelt zich steeds meer tot een echte koepelorganisatie, mede 

door stevige Nederlandse inbreng, waar onderwerpen inhoudelijk worden 

aangepakt en waar daadwerkelijk wordt getracht 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.

Nieuwe voorzitter Section Cranes
De voorzitter van de Section Cranes, de heer Sander Splinter, gaat een 

nieuwe uitdaging aan en kan zodoende de VVT niet meer vertegenwoordigen 

binnen het ESTA bestuur. De heer Wouter van Noort, directeur Mammoet 

Europe B.V., is gekozen als opvolger voor de heer Sander Splinter. 

Voluntary road inspection scheme for cranes
Binnen de Europese landen bestaat een verschil in het regime bij het inspec-

teren / keuren van de onderwagen van de kraan. In sommige landen wordt de 

regelgeving zoals deze geldt bij vrachtwagens gehanteerd, in andere landen 

wordt de kraan als een geheel aparte categorie beschouwd. Om te beoordelen 

of er veel verschil is tussen de landen zet de ESTA een enquête uit. Hieruit 

komt naar voren dat voor de meeste landen geldt dat er sprake is van verplicht 

gestelde inhoudelijke regelgeving aangaande de inspectie van de onderwagen. 

Nederland heeft een dergelijke nationale kop niet; het is aan de eigenaar om 

deze inspectie jaarlijks door een deskundig persoon te laten uitvoeren.

De leden van de VVT worden door de VVT geadviseerd de onderwagen goed 

te onderhouden en de hiervoor opgestelde TIO lijst te gebruiken. Hiermee 

wordt invulling gegeven aan de regelgeving en de daarvoor benodigde des-

kundigheid. De ESTA stelt een werkgroep samen met de taak om hiervoor 

eventueel een Best Practice Guide op te stellen. De VVT neemt hier aan deel.

Wind safety workgroup 
De binnen de ESTA opgerichte werkgroep veiligheid rondom plaatsen van 

windturbines wil heel graag de bevindingen van de Nederlandse richtlijn 

Kraanopstelplaatsen bij windturbines hebben. De dringende wens bestaat 

om hier een Engelse versie van te maken. Deze zal worden verstrekt aan 

de ESTA zodra deze beschikbaar is. De Nederlandse werkgroep heeft veel 

ondersteuning gehad van Liebherr in dit project en dezelfde informatie wordt 

ook binnen de ESTA werkgroep gedeeld. Binnen de ESTA werkgroep wordt 

wel meer aandacht geschonken aan het transportonderdeel, in tegenstel-

ling tot de richtlijn van Nederland, hier komt dit onderdeel maar zijdelings 

aan bod. De doelstelling van de ESTA is om een Best Practice Guide op te 

stellen, dit in samenwerking met de FEM en o.a. fabrikanten en bouwers van 

windturbines. Al begint de laatste groep zich steeds meer te distantiëren, 

omdat ze zich dan nu ook aan veiligheidsregels moeten gaan conformeren. 

De ESTA heeft overigens wel aangegeven, ook al zou de samenwerking met 

de fabrikanten van windturbines stoppen, de richtlijn wel gepubliceerd zal 

gaan worden.

EUROPESE 
BETREKKINGEN / 

ESTA

Albert van de Scheur De Hijs- en Transportspecialist B.V.
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Normcommissie EN-13000
De ESTA is lid geworden van de normcommissie EN-13000. De VVT heeft 

ook zitting in deze normcommissie. Er zijn veel onderwerpen binnen de 

normcommissie besproken, waarbij wordt geprobeerd de voorstellen te 

spiegelen aan de praktijk om zo onwerkbare voorstellen af te kunnen laten 

voeren. Door deel te nemen aan deze commissie probeert de ESTA en de 

VVT invloed te hebben op de besluiten aangaande de inhoud van de norm en 

de wijze van formuleren daarvan.

Een aantal punten die besproken zijn:
 » Het aanbrengen van een bordes op rupskranen (boven de rupsen), om 

vallen te voorkomen. Dit naar aanleiding van een ongeval in Frankrijk 

waarbij een persoon van een rups is gevallen. 
 » Het plaatsen van meerdere windmeters op de hoogste punten van kraan, 

dus niet alleen op de mast, maar bijvoorbeeld ook op de giek.

 » In het kader van plaatsen van windmolens, het opnemen van meer 

informatie in de norm inzake de kantelmomenten van de kraan in relatie 

tot de buiging van de mast. Met name bij rupskranen wordt de kans op het 

omvallen van de kraan groter door een bepaalde mate van buiging van de 

mast. Het zogeheten tweede orde effect.
 » Het introduceren van het dragen van een veiligheidsgordel in de cabine.
 » Er is aandacht gevraagd voor het kunnen verlaten van de cabine van 

cabines die hoger gepositioneerd zijn.
 » Er moet voldoende koeling zijn binnen de cabine bij warme weersom-

standigheden en criteria voor het hebben van een airco in de cabine gaan 

kritischer vastgesteld worden.

Verder besproken in ESTA-verband betreffende 
kranen:
 » Het Safety Topic “Incidents with outrigger pads” is uitgebreid besproken. 

Ondanks alle veiligheidsvoorschriften, instructies en de voorziening van 

handgrepen vinden nog regelmatig ongevallen (denk aan klemgevaar van 

handen of het laten vallen van schotten) plaats bij het transporteren en 

plaatsen van stempelschotten. De FEM is gevraagd om met een voorstel 

te komen voor het verbeteren en standaardiseren van een veiliger ontwerp. 

De FEM wilt hierin haar medewerking verlenen en vraagt om concrete input 

om tot een goed voorstel te kunnen komen. Aan de leden wordt gevraagd 

een enquête uit te zetten onder haar achterban. De respons is echter nihil, 

waarmee het onderwerp tot nader order van de agenda is gehaald.
 » Kraanbedrijven zijn vaak afhankelijk van de informatie gegeven door de 

opdrachtgevers. Door gebrek aan kennis en kunde van de opdrachtgevers 

is de gegeven informatie niet altijd betrouwbaar of correct. Een opwaartse 

trend wordt gezien in (bijna) ongevallen hierdoor. De vraag wordt gesteld 

hoe een veilige werkomgeving te kunnen garanderen voor alle betrokkenen 

in het werkveld, maar geen extra verantwoordelijkheden te krijgen of risi-

co’s te lopen. Het Safety Topic “Till what extend can we rely on customer 

information and expertise” staat op de agenda. Ervaringen, ideeën en 

suggesties worden gedeeld. Belangrijk is het dat de opdrachtgevers zich 

bewust worden van de verantwoordelijkheid die zij dragen. Daarnaast 

is het belang van goede training en instructies en het sluiten van goede 

contracten groot.

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 2018

De ESTA Awards 2018 hebben op 26 april 2018 plaatsgevonden. Onder de 

winnaars bevinden zich drie leden van de VVT; Mammoet Europe B.V. Schot 

Verticaal Transport B.V. en Wagenborg B.V. en het VVT geassocieerde 

bedrijf Spierings Mobile Cranes. 

Hieronder treft u de gehele lijst met winnaars:

Telescoopkranen > 120t
Wagenborg Nedlift B.V. (Nederland)

Telescoopkranen < 120t
Schot Verticaal Transport B.V. (Nederland)

Kranen met vakwerkgiek
Mammoet Europe B.V. (Nederland)

Transport
A. Trailer en lading <120t
OL-Trans (Polen)

B. Trailer en lading >120t
Kahl & Jansen GmbH (Duitsland)

Gecombineerde Technieken
Sarens N.V. (België) 

Veiligheid
ALE (Verenigd Koninkrijk)

Innovatie eindgebruiker
Fagioli (Italië)

Innovatie Fabrikant
Spierings Mobile Cranes (Nederland)

SPMT
Wagenborg Nedlift B.V. (Nederland)

Gino Koster Award
Benny Sarens

Bron: ESTA, 1 mei 2018 Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V. 
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Het aantal deelnemende bedrijven is ten opzichte van 2017 met vier toe-

genomen naar 51 bedrijven. Naast controle speelt advies tijdens het bezoek 

een grote rol. Combinatie mogelijkheid met interne audits in het kader van VCA 

en ISO 9001 certificatie behoren tot de mogelijkheid binnen de gestelde tijd. 

De Erkenningsregeling wordt uitgebreid met de mogelijkheid om de RI&E van 

het bedrijf te toetsten aan de branche RI&E.

Teuben B.V.

VVT  
ERKENNINGS

REGELING

M.J. van Riel B.V.



44JAARVERSLAG 2018 VVT COMMISSIES

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 2018 niet bij elkaar geweest.

De Railcommissie is in de loop van 2018 als reguliere commissie opgeheven en 

de aandachtspunten voor de Railbedrijven zullen onder de normale belangen-

behartiging voor VVT leden aandacht krijgen.

Van Santen Transport B.V.

DM Kraanverhuur Breda

MEER INFO

Voor een aanvullende samenvatting van de activiteiten van de VVT commissies, 

zie bijlage 7 t/m 10 van dit jaarverslag.

Schot Verticaal Transport B.V.          Foto: Paul Apeldoorn 

VVT COMMISSIES
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BIJLAGE 1 - OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES, ULTIMO DECEMBER 2018

Bestuur

Dagelijks bestuur Datum van aftreden

dhr. M.J. Kroes (voorzitter) 31-12-2019

dhr. F.J.E. van Schaijik (secretaris) 31-12-2020

dhr. J.Th.M. Saan (penningmeester) 31-12-2018

dhr. J.P. Heijens 31-12-2018

dhr. E.H. Kroes 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 01-07-2018

Technische commissie

dhr. W.P.J. van Beuningen (voorzitter)

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. H. van Hunnik

dhr. M. Kielstra

dhr. M.S. van Klaarbergen

dhr. L.G.A.M. Verhagen

dhr. R.C. Vermeulen

Arbocommissie

dhr. R. Hordijk (voorzitter)

dhr. P.W.J. van den Berg (secretaris) 

dhr. S. Bogaard

dhr. R. van den Broek

mw. J. Bruintjes

dhr. T. Hamers

dhr. J.W.C. Kloosterboer

dhr. D.W.A. Koene

dhr. P.W. Lieverse

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. R.E.J. van Gessel

dhr. P. Grootenboer

dhr. J. van Oers

dhr. A.R. van der Pers

dhr. J.M. van Rijn

dhr. M. Staring

mw. P. van Zon

Railcommissie

dhr. S.K. Boerema (voorzitter)

dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

dhr. P.C.A.M. Berende  
(vz. werkgroep keuringen)

dhr. J.M.A. Schuurmans

Sociale commissie

dhr. M.J. Kroes (voorzitter)

dhr. L.G.A.M. Verhagen (secretaris)

mw. A.J.T.E. van der Heijden (notulist)

mw. F. de Haan

dhr. H.A.J. van Heugten

dhr. T. van den Akker

dhr. P.T. Sprangers

dhr. P. Stollenga

dhr. M.D. Vooijs

dhr. G.J. van de Werken

Kascommissie

dhr. F.J.E. van Schaijik

dhr. M.C. Winder

dhr. T. Duijvestein

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 2018 162 leden.

Tegenover 8 als nieuw lid ingeschreven bedrijven 

staat een ledenverlies van 9 bedrijven.

De 9 bedrijven die opgezegd hebben:
 » G.J. Brinkman & Zn. machineverhuur
 » G.J. Derksen Infra B.V.
 » Hoppe Montage
 » Kraay Railkranenverhuur B.V.
 » Van de Mheen Rail B.V.
 » Neco Kranen B.V.
 » Karen van Oorschot Kranen B.V.
 » Van Oosterwijk Molenschot B.V.
 » Strukton Rail Equipment B.V.

De 8 bedrijven die toegetreden zijn:
 » Beck Logistics
 » Kraanmachinisten Borssele v.o.f.
 » Hijsfijn Verticale Dienstverlening
 » KBTwente
 » Kuiphuis-Blansjaar B.V.
 » Montarent Bouwlogistiek B.V.
 » Machineverhuur Nijsse
 » Pfeifer Rentals B.V.

BIJLAGE 3 - SAMENSTELLING MACHINEPARK LEDEN

Over de samenstelling van het machinepark ultimo december 2018, is het volgende overzicht te geven:

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal bedrijven 176 171 170 159 161 162

Mobiele telescoopkranen 976 949 960 965 970 1003

Ongekentekende terreinkranen 19 18 18 10 12 13

Rupskranen 140 136 138 137 157 154

Mobiele torenkranen 422 407 423 429 422 489

Verreikers 91 83 88 100 103 102

Autolaadkranen 187 182 191 192 202 203

Exceptioneel transport 268 271 273 266 295 295

Hoogwerkers 105 106 119 102 115 135

Vaste torenkranen 3 2 2 0 0 0

Railgebonden kranen (KROL) 61 61 63 80 77 31

Totaal 2272 2215 2275 2281 2353 2425

BIJLAGE 2 - LEDENBESTAND

Heros Kraanverhuur B.V.V.O.F. Tuk Kraanverhuur 
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BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEDRIJFSOMVANG GERELATEERD AAN HET AANTAL KRANEN IN 2018

Aantal kranen Aantal Bedrijven Totaal aantal kranen Aantal bedrijven Aantal kranen

Cumulatief

1 30 30 30 30

2 18 36 48 66

3 9 27 57 93

4 9 36 66 129

5 1 5 67 134

6 5 30 72 164

7 5 35 77 199

8 3 24 80 223

9 3 27 83 250

10 4 40 87 290

11 6 66 93 356

12 6 72 99 428

13 6 78 105 506

14 2 28 107 534

16 4 64 111 598

17 2 34 113 632

19 1 19 114 651

20 2 40 116 691

22 1 22 117 713

26 2 52 119 765

27 1 27 120 792

28 1 28 121 820

29 1 29 122 849

31 1 31 123 880

34 1 34 124 914

37 1 37 125 951

44 1 44 126 995

47 1 47 127 1042

51 1 51 128 1093

55 1 55 129 1148

57 1 57 130 1205

66 1 66 131 1271

67 1 67 132 1338

71 1 71 133 1409

80 1 80 134 1489

99 1 99 135 1588

173 1 173 136 1761

Het cumulatief aantal kranen in 2017 bedroeg 1644. In 2016 bedroeg het aantal kranen 1641. 
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BIJLAGE 5 - OVERZICHT BEDRIJFSOMVANG 2013 TOT EN MET 2018

Aantal kranen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal bedrijven Cumulatief

1 33 31 32 28 28 30 33 31 32 28 28 30

2 21 20 21 14 15 18 54 51 53 42 43 48

3 13 12 12 12 11 9 67 63 65 54 54 57

4 7 8 7 7 8 9 74 71 72 61 62 66

5 4 4 4 3 2 1 78 75 76 64 64 67

6 7 5 7 8 6 5 85 80 83 72 70 72

7 5 4 5 2 4 5 90 84 88 74 74 77

8 5 4 5 6 4 3 95 88 93 80 78 80

9 6 6 6 4 5 3 101 94 99 84 83 83

10 4 5 6 5 6 4 105 99 105 89 89 87

11 4 4 2 4 3 6 109 103 107 93 92 93

12 4 4 2 4 7 6 113 107 109 97 99 99

13 4 4 5 3 3 6 117 111 114 100 102 105

14 1 1 2 2 3 2 118 112 116 102 105 107

15 1 2 2 2 1 0 119 114 118 104 106 0

16 1 0 0 1 2 4 120 0 0 105 108 111

17 2 2 1 1 1 2 122 116 119 106 109 113

18 2 1 2 1 1 0 124 117 121 107 110 0

19 2 2 3 2 1 1 126 119 124 109 111 114

20 1 0 0 1 1 2 127 0 0 110 112 116

21 1 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0

22 2 0 0 1 1 1 130 0 0 111 113 117

23 0 1 0 0 1 0 0 120 0 0 114 0

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

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

26 0 2 0 1 2 2 0 124 0 114 116 119

27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 120

28 2 0 1 0 1 1 133 0 127 0 117 121

29 0 1 0 1 1 1 0 125 0 115 118 122

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

31 0 0 2 1 1 1 0 0 129 116 119 123

32 1 1 0 0 0 0 134 126 0 0 0 0

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

34 0 1 2 1 0 1 0 128 131 117 0 124

35 of meer 12 10 11 12 13 12 146 138 142 129 132 136
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BIJLAGE 6 - REPRESENTATIE

De vereniging was per 31 december 2018 in de volgende, externe, instellingen c.q. commissies door één of meer personen vertegenwoordigd:

Activiteit

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche 
(SEVT), samenstelling bestuur

 » M.J. Kroes (vz.)

 » F.J.E. van Schaijik(secr.)

 » J.Th.M. Saan (penn.)

 » J.P. Heijens

 » E.H. Kroes

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT), 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 Certificatie Kraanverhuurbedrijf (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  » S.K. Boerema

 » P.C.A.M. Berende

 » Centrale examencommissie werkkamer 4  » P.W.J. van den Berg

 » Centrale examencommissie werkkamer 1  » P.W.J. van den Berg

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)  » P.W.J. van den Berg 

 » H. Kamp

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  » P.W.J. van den Berg

Centrale examencommissie TCVT  » P.W.J. van den Berg

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.
 » Discussie APK-systeem keuren (onderwagen) kranen.
 » Controle op aslasten van voertuigen op kenteken.
 » Verslagen TCVT-werkkamer 1, keuring hijs- en hefgereedschap.
 » Verslagen TCVT-werkkamer 3, keuring kranen.
 » Beleidsplan 2019-2022.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Klachten over kranen / verreikers
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 2018 is het 

grootste probleem storingen aan de AdBlue motoren (boven- en onderwa-

gen), ook met motoren waar een voorwaarschuwing op zit. Dit kan onveilige 

situaties opleveren in de bovenwagen tijdens hijs-werkzaamheden. Voor 

materieeleigenaren is het dan belangrijk om bij fabrikanten na te vragen 

hoe zij de risico’s hebben ingeschat en om na te gaan hoe zij daarin hebben 

voorzien in de gebruiksaanwijzing van de kraan.

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.

In 2018 heeft een discussie plaatsgevonden omtrent het al dan niet meenemen 

van de vervaardigings-voorschriften door de RvA. De RvA is van mening dat de 

basis voor de keuring de Warenwetbesluit machines moet worden gevolgd.

Er is een nieuw keuringsschema hijskranen (W3-01) opgesteld, dat  

momenteel ter beoordeling ligt bij de RvA. De RvA gaat niet starten met  

de beoordeling (voor accreditatie) voordat er duidelijkheid is met betrekking  

tot toetsing van de vervaardigingsvoorschriften tijdens de keuring. Het 

schema W3-01 voorziet in de toetsing van de vervaardigingsvoorschrif-

ten (gebruiksaanwijzing, EG-verklaring, reparaties, kabels, blokken e.d.). 

Mogelijk is dit niet compleet en dient een beoordeling opgesteld te worden  

of men hieraan voldoet. Ook dient gemotiveerd te worden dat toetsing van 

alle vervaardigings voorschriften niet noodzakelijk hoeft te zijn, dus kortom 

een administratieve actie.

Discussie APK-systeem keuren (onderwagen) kranen
Hiervoor heeft de ESTA een werkgroep opgericht. In de werkgroep waar 

verschillende ESTA-leden aan deelnemen worden de verschillen per land in 

kaart gebracht (NL-ENG-IRL-BE). Er blijken verschillen te zijn ondanks dat het 

één Europa is (richtlijn 2014/45/EG ligt hier ten grondslag). In Nederland wordt 

alleen de bovenwagen gekeurd en niet de onderwagen en dat verschilt met 

een aantal andere landen, die de onderwagen wel opnemen in de keuring. In 

Nederland is het de verplichting van de werkgever / eigenaar om de onderwa-

gen te onderhouden en is het vormvrij hoe men dit doet. De ontwikkelingen in 

de ESTA-werkgroep wordt nauwlettend in de gaten gehouden en wellicht leidt 

dit tot suggesties hoe hiermee om te gaan naar de toekomst toe.

BIJLAGE 7 - JAAROVERZICHT 2018 VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

VERGADERINGEN

De Technische commissie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd.

 Baetsen Kraanverhuur B.V.

 Gaffert B.V. Transport- en Kraanbedrijf
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De VVT heeft een Arbocommissie die het bestuur adviseert. In de Arbo-

commissie zitten vertegenwoordigers van verschillende kraanverhuurbedrij-

ven (leden). Zij vertegenwoordigen de achterban van de branchevereniging. 

De Arbocommissie heeft als doel het neerzetten van een standaard (w.o. de 

Arbocatalogus) op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden voor 

het werken met en bij kranen. Verder worden zaken uitgezocht ten behoeve 

van alle leden. Daarnaast is de commissievergadering een ideaal middel 

om ervaringen uit te wisselen en elkaar informeel te raadplegen over allerlei 

Arbo-onderwerpen.

In de Arbocommissie behandelde onderwerpen:
 » Basishandboek ISO 9001:2015 en VCA 2017/6.0.
 » De branche RI&E Verticaal Transport.
 » Werkgroep richtlijn mobiele kraan.
 » Aanpassing VVT-veiligheidshandboek
 » Astbestbak / werkbak.
 » Beleidsplan 2019-2022.

Nadere toelichting op enkele onderwerpen:

Basishandboek ISO 9001:2015 en VCA
Het basishandboek ISO 9001:2015 met de High Level Structure (HLS) is 

aangepast en ge-audit door een certificerende instelling (Aboma). De VCA 

checklist 2017/6.0 is per 2 april 2018 gepubliceerd en heeft een overgang 

van drie jaar. De handboeken voor zowel ISO 9001 als VCA* en VCA** zijn 

aangepast en gepubliceerd op het besloten gedeelte van de VVT-website.  

In 2019 volgt de aanpassing van het OHSAS-handboek naar ISO 45001.

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 tot 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 

BIJLAGE 8 - JAAROVERZICHT 2018 VAN DE ARBOCOMMISSIE

VERGADERINGEN

De Arbocommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd.

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.

Kraanverhuur D. Boekestijn B.V.
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deze RI&E gebruiken. Grotere bedrijven kunnen dit ook, maar zijn verplicht 

hun RI&E dan nog te laten toetsen door een kerndeskundige (bijvoorbeeld 

een HVK’er). Een lichte toetsing volstaat in dat geval.

Werkgroep richtlijn mobiele kraan
De VVT is bezig met een richtlijn mobiele kranen, waarin alle op rol staande 

richtlijnen (regie of aangenomen werk, hijsplan, valbereik / line of fire) van 

de VVT samenkomen in één document en op elkaar worden afgestemd. 

Hiervoor is de werkgroep, bestaande uit alle Arbocommissieleden, driemaal 

bij elkaar gekomen in 2018. De heer Wouter Ormel is de opsteller van de 

richtlijn mobiele kranen en begeleidt het proces. 

De richtlijn is besproken in de regiovergaderingen en wordt door de leden 

van de VVT gezien als een positieve ontwikkeling. Medio 2019 wordt de 

richtlijn binnen de VVT uitgebracht.

Asbestbak / werkbak
TNO heeft in 2018 een rapport opgesteld in opdracht van het ministerie van 

SZW over het werken met een asbestbak in een kraan. Men gaat nu het 

Arbobesluit 7.23d hierop aanpassen met als doel te verplichten om eerst 

naar alternatieve werkmethodes te kijken en innovaties te stimuleren. TNO 

is ervan overtuigd dat er ook andere arbeidsmiddelen hiervoor geschikt zijn. 

Echter, als je het rapport goed leest is het een niet al te sterk rapport en is 

er weinig geluisterd naar kerndeskundigen vanuit de sector. Voor het dossier 

is dit een zeer vervelende ontwikkeling, aangezien TNO het label van een 

gerenommeerd onderzoeksinstituut heeft. Dit maakt het moeilijk om het 

rapport stevig te bekritiseren. Bovendien is het lastig om tegen de deskun-

digheid van ISZW, die een wettelijke basis heeft, in te gaan. We volgen dit 

dossier nauwlettend.

Een succesvolle manier om in de toekomst het werken met een werkbak 

werkbaar te houden lijkt de Arbocatalogus te zijn. Deze wordt opgesteld in 

afstemming met en met goedkeuring van Inspectie SZW. Deze route lijkt 

echter wel heel moeilijk te worden, gegeven de posities die zijn ingenomen.

  

Mammoet Nederland B.V.

Van Elst Kraanverhuur B.V.
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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.
 » TCVT en code 95.
 » Evaluatie Project Branchekwalificatiestructuur (BKS).
 » Branchekwalificatiedossier Meewerkend Voorman.
 » SOOB subsidiebeleid.
 » Aanslaan van lasten in de bouw.
 » BBL-route voor machinisten.
 » SSVV-opleiding VVL-H en BVL.
 » ESTA ECOL-project.
 » Opleidingsloket SOOB.
 » Examen Meewerkend Voorman.
 » Cursus Introductie Verticale en Horizontale Transportprojecten (IVHTP).
 » VVT richtlijn Hijsplan als onderdeel van cursussen.
 » Beleidsplan 2019-2022.

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 2018. 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. 

Dit is in 2018 in TCVT verband vrijwel afgerond.

De TCVT werkt hard aan het aanpassen van de werkveldspecifieke certifi-

catieschema’s en neemt hier dringend gewenste aanpassingen in op. Door 

verschillende oorzaken buiten de TCVT om duurt het erg lang voordat deze 

schema’s kunnen worden vastgesteld en bekrachtigd. Eind 2018 wordt 

duidelijk dat het TCVT certificaat zal worden vervangen door een pas met 

daarop digitaal opgeslagen biometrische- en persoonsgegevens in het kader 

van identificatie. Dit traject was eind 2018 nog niet afgerond. De VVT maakt 

zich druk over de kosten en administratieve lasten die hiermee worden 

geïntroduceerd. Wordt vervolgd.

Project Branchekwalificatiestructuur (BKS)
Een branchekwalificatiestructuur is een methode om kennis, kunde en 

vaardigheden van een beroep inzichtelijk te maken en te beoordelen. De 

branche is eigenaar en geeft invulling aan wat wordt verstaan onder vak-

bekwaamheid en professionalisering. De branchekwalificatiestructuur heeft 

als doel om zowel werkgevers als werknemers en overige geïnteresseerden 

een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies binnen een 

branche en de voor deze functies geldende loopbaanpaden en bijbehorende 

opleidingsmogelijkheden.

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 BKS en de beroepskwalificaties te laten indelen volgens 

NLQF-structuur met EVC erin geïmplementeerd. Uiteindelijk is het streven 

naar een gelijkwaardig diploma op MBO-niveau.

Het project BKS heeft een verder vervolg in 2018, waarbij de BKS verder 

gevuld wordt met inhoud, het aanbod hiervoor gevalideerd wordt en verder 

onderzocht wordt hoe de invulling voor het registeren van de praktijkervaring 

praktisch en efficiënt ingericht kan worden.

In 2017 wordt een pilot werkplekinspecties gestart om te beoordelen of dit 

een potentieel format is voor het concretiseren en registeren van het opdoen 

van ervaring in de praktijk, het zogeheten ‘werkend leren’. De uitkomst van 

de pilot laat zien dat deze vorm van registreren niet het gewenste resultaat 

oplevert. Besloten wordt om verder te gaan in de richting van het kunnen 

aanleveren van instructies als (gedeeltelijke) vervanging van de bijscho-
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ling. Het branchekwalificatiedossier geeft weer wat een vakvolwassen 

beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. Dit kan worden gebruikt om 

vakbekwaamheid te monitoren, te ontwikkelen en als basis voor periodieke 

beoordeling, toetsing of scholing. Het branchekwalificatiedossier is onderdeel 

van een branchekwalificatiestructuur. Het branchekwalificatiedossier machi-

nist mobiele kraan wordt als basis gebruikt om instructies op te stellen met 

zowel het doel leren in de praktijk mogelijk te maken als ook het opbouwen 

van een portfolio ten behoeve van de TCVT hercertificatie. Het uiteindelijke 

streven is om de instructies in digitale vorm aan te bieden. Het project BKS is 

een veelomvattend project en heeft een verder vervolg in 2019. 

BBL-route voor machinisten
De trend wordt waargenomen dat er weinig tot geen nieuwe instroom van 

jongeren 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. Het BBL-traject is werkzaam 

vanaf 2018 en nieuw binnen dit instroom traject is de detacheerformule. 

Bedrijven kunnen leerlingen detacheren via STL en dit brengt meerdere 

voordelen met zich mee. De bedrijven hoeven onder andere zelf de werving 

& selectie van leerlingen niet meer te doen, de werkgeversrisico’s liggen bij 

STL en daar waar binnen het bedrijf bepaalde kernactiviteiten geen onderdeel 

uitmaken van het bedrijfsproces, kan de leerling makkelijk uitgewisseld 

worden naar andere bedrijven. De BBL-opleiding wordt aangeboden door 

Zadkine Rotterdam en SOMA Harderwijk is in 2018 bezig om zich hiervoor 

opnieuw te certificeren. 

Branchekwalificatiedossier Meewerkend Voorman
BeSpeak, onderwijsspecialist, heeft het revisietraject van de cursus 

Meewerkend Voorman begeleidt en adviseert in 2017 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 wordt volgens 

het model van het branchekwalificatiedossier Machinist Mobiele Kraan  

opgesteld. BeSpeak gebruikt dit dossier om de cursus Meewerkend Voorman 

te herijken. XY Masterclass, het onafhankelijke examenbureau wat de 

examens voor de cursus Meewerkend Voorman geeft, gebruikt de input  

voor het opstellen van de examens.

  

J. Boeter Kraanverhuur en Speciaal Transport

Sarens Nederland 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 onderwerp:
 » Loon bij vakantie / waarde vakantiedag

Nadere toelichting op het onderwerp:

Loon bij vakantie / waarde vakantiedag
Na een lang en moeizaam onderhandelingstraject wordt op 12 juni 2017 

een akkoord bereikt op de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) beroeps-

goederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De cao 

wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 

2019. Dat dit moeizame onderhandelingstraject de voorbode zou zijn voor 

een openbreking van de cao in 2018 had niemand voorzien.

De oorzaak is gelegen in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie  

uit 2011. Volgens het Europese Hof van Justitie moet het vakantieloon dat  

de werknemer ontvangt vergelijkbaar zijn met het loon dat de werknemer 

ontvangt als hij gewoon werkt en mag een werknemer geen nadeel onder-

vinden van het opnemen of laten uitbetalen van vakantiedagen. Er moet 

dus worden uitgegaan van het gebruikelijke loon en daarbij geldt een ruim 

loonbegrip.

Dit is tijdens de cao onderhandelingen aangegeven en de onderhandelings-

delegatie heeft naar dit onderhandelingspunt zeer serieus gekeken. Echter, 

de juridische context van de uitspraak is op dat moment niet duidelijk en 

helder. Het is voor de werkgeversorganisaties niet te overzien wat voor een 

effect de uitwerking kan hebben en nader juridisch onderzoek wordt door  

de delegatie als zeer noodzakelijk geacht. Om tijdens de onderhandelingen 

een afspraak te maken zonder volledig inzicht te hebben op de inhoud  

van de uitspraak en de daaraan ten grondslag liggende elementen wordt 

beoordeeld als zijnde geen goed plan. Dit onderhandelingspunt is toen niet 

meegenomen in de verdere onderhandelingen en de bonden, uitgezonderd 

het CNV, zijn hiermee akkoord gegaan. De afspraak wordt gemaakt om na 

de onderhandelingen in gesprek te gaan met de bonden, op hun initiatief,  

om in een apart overleg dit samen nader te onderzoeken en te gaan 

bespreken.

Het CNV confronteert bedrijven in de sector, zonder ook maar enig voor-

overleg met de overige sociale partners, door werknemers op te roepen  

over te gaan tot het versturen van stuitingsbrieven. Daarbij wordt aange-

geven dat er in bepaalde gevallen veel achterstallig loon te behalen zou  

zijn. Het zijn brieven ten behoeve van het neerleggen van claims door werk-

nemers bij bedrijven om zo rechtszaken uit te lokken. Claims op basis van 

zogenaamde rechten opgebouwd over de laatste vijf jaren. Claims waarvan 

de emolumenten nog onbekend zijn, de hoogte suggestief is, maar die de 

bedrijven in de sector wel in een lastig parket brengen. Arbeidsverhoudingen 

tussen werkgevers en werknemers komen hiermee onnodig onder druk te 

staan.

In de tussentijd hebben de werkgeversorganisaties, TLN en VVT, ieder  

afzonderlijk door deskundige en zelfs gerenommeerde advocaten juri-

disch onderzoek laten uitvoeren naar de uitspraak van het Europese Hof 

van Justitie. Beide advocaten komen tot vrijwel dezelfde bevindingen. 

Jurisprudentie toont aan dat rechters erg neigen het loonbegrip op te rekken. 

Hetgeen simpelweg inhoudt dat alle sociale partners de verantwoordelijkheid 

dragen hier gezamenlijk goede afspraken over te maken in zowel het belang 

van de werknemer als van de werkgever, maar vooral voor de sector in zijn 

geheel. De sector is er immers niet bij gebaat als bedrijven geconfronteerd 

worden met onvoorziene disproportionele lastenverzwaringen die kunnen 

leiden tot economische catastrofes. Denk aan het gewoonweg failleren van 

bedrijven en het hiermee gepaard gaande verlies van honderden arbeids-

plaatsen, wetende dat de bedrijven met het laatste cao akkoord al gecon-

fronteerd zijn met een loonkostenstijging van > 10%. De sociale partners 

gaan in juni aan de onderhandelingstafel.

De sociale commissie van de VVT buigt zich over dit moeilijke dossier. Het 

wordt een lastige opgave om tot een goede inhoudelijke afspraak te komen 

waar alle partijen overeenstemming over kunnen bereiken. Beoordeeld moet 

worden hoe om te gaan met de rechten opgebouwd in de voorgaande vijf 

jaren en hoe ziet het juridische kader hiervan uit? Bekeken moet worden 

wat de basis wordt voor het berekenen van de waarde van een vakantiedag. 

Hoe wordt de waarde bepaald? Uit welke elementen moet dit bestaan? En 

hoe moet de berekening er dan uitzien? Beoordeeld moet worden of de 

voorstellen vanuit de onderhandelingsdelegatie passen binnen de verticaal 

transportsector. De afspraak moet voor elke werknemer een goede afspie-

geling zijn aangaande het gebruikelijk loon. Veel vragen moeten worden 

beantwoord en in redelijkheid en billijkheid moet er een invulling van de 

uitspraak gevonden worden.

De onderhandelingsdelegatie zoekt elkaar meerdere keren op aan de onder-

handelingstafel en houdt in de tussenliggende periode van de onderhandelin-

gen strakke achterbanraadpleging met haar sociale commissies en besturen. 

Op 19 september leidt dit tot een onderhandelingsresultaat. Dit resultaat 

wordt voorgelegd aan de sociale commissie van de VVT. De sociale com-

missie adviseert het bestuur van de VVT positief over dit voorstel. Wetende 

dat dit resultaat een extra loonkostenstijging met zich meebrengt voor de 

bedrijven in 2019 is de sociale commissie van mening dat het een zeer 

goed en uitgebalanceerd resultaat is voor alle partijen. Voorts wordt door de 

sociale partners een model afstandsverklaring opgesteld die de bedrijven 

kunnen toepassen bij de vastgestelde eenmalige uitkering. Een groot nadeel 

is helaas de complexiteit van de berekening. De sociale commissie is dan 

ook van mening dat het noodzakelijk is om de bedrijven met voorbeeldbere-

keningen ondersteuning te bieden en neemt dit mee in haar advies naar het 

VVT bestuur.
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