
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uittreksel uit het huishoudelijk reglement 
Van belang zijnde artikelen voor aspirant-leden 

 
 
Leden 
 
Artikel 1 
Ingevolge artikel 4a der statuten wordt verstaan onder: 
a. Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van een vrijhangende danwel geleide last of 

personen met een werktuig niet zijde een personen lift. 
b. Mobiele kraan: hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede torenvormige hijs-

kranen voor haakbedrijf op rupsen of banden. 
c. Vorkheftruck: een werktuig dat is voorzien van een hefmast ingericht voor: 

♦ het geleid verplaatsen van lasten (d.m.v. vorken, klemmen etc.), 
♦ het hijsen van lasten (d.m.v. hijsframe of aangepast hijsarm). 

d. Verreiker: een werktuig dat is voorzien van een uitschuifbare giek ingericht voor: 
♦ het geleid verplaatsen van lasten (d.m.v. vorken, klemmen etc.), 
♦ het hijsen van lasten (d.m.v. hijsframe of aangepast hijsarm). 

e. Klasse: de machines b t/m d worden in de onderstaande klasses ingedeeld: 
Klasse 1: machines met een kantelmoment tot 40.000 Nm en/of een werklast tot 1.000 kg (dit 
 is volgens de machinerichtlijn de grens tot een belastingsbegrenzing). 
Klasse 2: machines met een kantelmoment van 40.000 Nm en/of een werklast van 1.000 kg of  
 meer tot een lastmoment van 10 tm (grens van deskundigheidsbewijs en 
 2-2-2 regeling). 
Klasse 3: machines met een lastmoment van 10 tm of meer. 

f. Hoogwerker: een werktuig ingericht voor het heffen van personen en eventueel goederen 
waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat. 

g. Voldoende verzekerd: minimaal voldoen aan de standaard aansprakelijkheidsverzekering 
mobiele kranen zoals die door de VVT zijn opgesteld. 

h. Vakbekwaam: zijn vak volledig verstaand en bekend met relevante wet- en regelgeving. 
i. Exploiteren: het uitbaten van materieel met als doel deze activiteit winstgevend te maken. 
 
Voorts wordt in dit reglement verstaan onder: 
♦ de Vereniging : de Vereniging Verticaal Transport 
♦ het bestuur  : het bestuur van de Vereniging Verticaal Transport 
♦ het dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van de Vereniging Verticaal Transport 
♦ het secretariaat : het bureau van de Vereniging Verticaal Transport 
 
Artikel 2 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 lid 2 der statuten dient de aanvrager: 
a. een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier in te vullen en over te leggen; 
b. een afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaron-

der de aanvrager ressorteert, over te leggen; 
c. opgave te doen van de condities waaronder het in zijn bezit zijnde verticaal transport materieel 

is verzekerd; 
d. aan de technisch deskundige van de Vereniging inzage te verlenen in de kraanboeken en certi-

ficaten; 
e. aan de technisch deskundige van de Vereniging verticaal transport materieel voor controle ter 

beschikking te stellen; 
f. aan de technisch deskundige van de Vereniging op diens verzoek inzage te verlenen in de di-

ploma’s of certificaten van de medewerkers die het verticaal transport materieel bedienen. 



Verplichtingen van de leden 
 
Artikel 3 
a. De leden hanteren als minimale dekking de Standaard Aansprakelijkheidsverzekering Verticaal Transport Materieel; 
b. De leden exploiteren slechts verticaal transport materieel en de daarbij behorende hijsgereedschappen en hulpmate-

rieel dat voldoet aan de wettelijk eisen; 
c. De leden hebben vakbekwaam personeel in dienst. Indien wettelijk verplicht beschikken degenen die het verticaal 

transport materieel bedienen over het vereiste diploma dan wel certificaat. 
d. De leden monteren voor 1 oktober 2002 op de door hen geëxploiteerde mobiele kranen en transportmiddelen, die 

deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, een zogenaamde dodehoekspiegel. Deze verplichting geldt alleen 
voor die voertuigen waarbij de dode hoek een reëel probleem vormt. 
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