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Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd 

Hoofdkantoor 

Kokkel 4 A 

1723 HX 

Noord-Scharwoude 

Nederland 
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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures1 

1  Railgebonden constructie 

en onderhoudsmachines 

Type-onderzoek 

Onderzoek en beproeving voor eerste 

ingebruikname inspectie 

NEN-EN 14033-1 

NEN-EN 14033-2  

NEN-EN 14033-3 

HHC/DRS 05 

2  Weg- spoormachines en 

bijbehorende uitrusting 

Type onderzoek 

Onderzoek en beproeving voor eerste 

ingebruikname inspectie 

NEN-EN 15746-1 

NEN-EN 15746-2 

NEN-EN 15746-4 

HHC/DRS 05 

3  Rail aanhangers en 

bijbehorende uitrusting  

Type onderzoek 

Onderzoek en beproeving voor eerste 

ingebruikname inspectie 

NEN-EN 15954-1 

NEN-EN 15954-2 

HHC/DRS 05 

4  Rail uitneembare 

machines en bijbehorende 

uitrusting 

Type onderzoek 

Onderzoek en beproeving voor eerste 

ingebruikname inspectie 

NEN-EN 15955-1 

NEN-EN 15955-2 

HHC/DRS 05 

5  Rail-inframachines Periodieke inspectie TCVT W5-01 / 15-019 
(NAP-0077) 

6  Funderingsmachines Eerste ingebruikname keuring 

Periodieke inspectie 

TCVT W6-01 / 16-029 
(NAP-0078) 

 
1  Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 
1  Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & procedures1 

7  Structureel subsysteem 

Rollend materieel   

Common Safety Method voor risico 

evaluatie en -beoordeling, waarvan: 

• Organisatie 

• Methodiek 

• Technische aspecten 

Verordening (EU) No. 402/2013, 

Bijlage I; gewijzigd door 

Verordening (EU) No. 2015/1136 
 

HHC/DRS 08 

 
 

Warenwetbesluit machines – warenwetregeling machines 
Keuring van machines in de gebruiksfase 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanwijzing 
 
Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd conform het Keuringsschema voor het periodiek keuren van 

hijskranen TCVT W03-01 (NAP-0222) 

Mobiele kraan:  

hijskranen voor haakbedrijf op 

rupsen of banden alsmede een 
torenvormige hijskranen voor 
haakbedrijf op rupsen of banden 

met een bedrijfslastmoment van 
tenminste 10 tonmeter, met 
uitzondering van: 

 
a. op een voertuig bevestigde 
laadkranen die uitsluitend 

bestemd zijn of worden gebruikt 
voor het laden en lossen van de 
laadbak van het voertuig; 

 
b. grondverzetmachines die 
ontgravingen maken en daarop 

aansluitend leidingwerk in die 
ontgravingen leggen of ten 
behoeve van het uitvoeren van 

grondverzet-werkzaamheden 
ondersteuningsschotten plaatsen 

Keuring na eerste ingebruikneming (periodieke 
keuring) 

Artikel 6d, 6e, 6ea, 6f 
Warenwetbesluit machines, Artikel 
2 Warenwetregeling machines 

 
 

 


