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 datum 27 maart 2023 

referentie 23-003(2) 

betreft Schema voorwaarden verlenging Registratie na 5 jaar 

 
Om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden tot verlenging van een 
Registratie, is dit in onderstaand schema weergegeven. 

 
Wil de machinist na 5 jaar verlengen, dan moet hij (data zijn een voorbeeld): 

15-03-2023 Afgifte van een Registratie na een examen of na een verlenging 
De Registratie is altijd 5 jaar geldig, ongeacht of er uren worden 
gedraaid en/of er bijscholing wordt gevolgd (tenzij er sprake is van 

intrekking van de Registratie, bijv. na een aanwijzing van de NL-
Arbeidsinspectie. 

Praktijk: 
in de periode van vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is, moet de houder 
tenminste twee jaar (8 kwartalen) hebben gewerkt in de functie die op het 

document is vermeld, en van deze twee jaar moet tenminste een half jaar  
(2 kwartalen) vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar. 

 
Bijscholing (bij afgifte van de registratie per 15-03-2023 (dit is een voorbeeld)) 
< 15-03-2026 1e bijscholingsdag hebben gevolgd. 

   A+B of C+D: de volgorde is vrij. 
 

> 15-03-2026, 2e bijscholingsdag hebben gevolgd 1) 
< 15-03-2028 A+B of C+D: de volgorde is vrij. 
 

Ca. 15-02-2028 aanvragen van verlenging door of namens de machinist 
   o.v.v. naam + geboortedatum 

 
1. Voldoende uren en bijscholing  factuur  betaald  nieuwe Registratie 

niet betaald  geen Reg. 
2. Voldoende uren, maar onvoldoende bijscholing  theorie-examen doen 2) 

3. Onvoldoende uren, maar voldoende bijscholing  praktijkexamen doen 2) 
4. Onvoldoende uren en onvoldoende bijscholing  theorie-en praktijkexamen  

doen 2) 

 
1) Als de 1e bijscholingsdag niet of niet op tijd is gevolgd, hoeft de 2e bijscholingsdag ook niet te 

worden gevolgd. Zie dan verder onder 2. 
2) Scholing voor een herexamen mag wel, maar is niet verplicht (alleen een examen is verplicht). 

 

Discaimer 

TCVT en TCVT RA zijn op geen enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van dit memo. 
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