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SBCL – PLATFORM VOOR LIFTVEILIGHEID
van om hierover verder te praten met betrokken
ministeries en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Eind 2018 is er op het goed bezochte
SBCL-symposium van gedachten gewisseld
en gediscussieerd over een belangrijke
vernieuwingsslag binnen onze branche: de
ontwikkeling van een digitaal liftboek (hierna
digitaal logboek).

Of het nu gaat om de productie, het onderhoud of
het keuren van liften, op de markt is er sprake van
gezonde, stevige concurrentie rond gelijksoortige
producten en diensten. Het is mooi om te zien hoe
er desondanks goed wordt samengewerkt binnen
SBCL. Daarmee heeft SBCL ook in 2018 laten zien
dat het bestaansrecht heeft als platform voor CBI’s,
werkgevers en werknemers in de liftenbranche
en eigenaren en beheerders van liften. Door de
branche en voor de branche!

Digitalisering kan ook voor ons grote voordelen
hebben, maar eens te meer bleek dat er vanuit
verschillende geledingen nog tal van vragen en
vraagtekens zijn over de precieze invulling. Juist in
dat soort situaties kan SBCL en haar Centraal
College van Deskundigen Liften een unieke, verbindende rol spelen voor alle betrokken partijen.

Kees Pasmooij
Voorzitter SBCL

Onze brede expertise en constructieve
samenwerking willen we ook graag inzetten
wanneer er sprake is van een liftongeval. Met
goede informatie over de oorzaken en het type
lift, kunnen we ongelukken op andere locaties
voorkomen. Juridisch zitten daar nogal wat haken
en ogen aan, maar dat weerhoudt ons er niet

Kinderen kunnen zelfstandig de lift nemen,
zo veilig zijn liften in Nederland
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VEILIGHEID LIFTEN
Jaarlijks stappen miljoenen mensen in ons land in
een lift zonder daarover al te veel na te denken.
En dat is terecht want met de liftveiligheid in
Nederland is het prima gesteld. Er is amper sprake
van incidenten, dus je zorgen maken is helemaal
niet nodig.

Een keuringsschema moet afgestemd zijn op relevante wet- en regelgeving zoals het Warenwetbesluit Liften en het Arbeidsomstandighedenbesluit, maar ook aansluiten op technologische
ontwikkelingen binnen de branche en op de dagelijkse praktijk. Schema’s moeten dus telkens opnieuw worden bekeken en aangepast.

Toch is die veiligheid helemaal niet zo vanzelfsprekend, er wordt doorlopend aan gewerkt. Liften
moeten namelijk iedere 18 maanden worden gekeurd om er zeker van te zijn dat ze functioneren
en voldoen aan de wettelijke eisen.

Terugtredende overheid

Ook hier zien we een terugtredende overheid die
het beleid en de uitvoering zoveel mogelijk aan de
markt overlaat. Het opstellen van schema’s en het
verrichten van keuringen was vroeger volledig in
handen van een overheidsorganisatie. Inmiddels
zijn er acht1 bedrijven actief als CBI.

Maar heel weinig gebruikers, en zelfs weinig eigenaren van liften, kennen de wereld achter de liftkeuringen en de partijen die daarbij betrokken zijn.

De CBI’s zijn sinds 2016 samen verantwoordelijk
voor het opstellen en onderhouden van uniforme
keuringsschema’s. Zo’n schema wordt getoetst
door de Raad voor Accreditatie. Daarbij gaat het
niet alleen om de technische inhoud maar om
de structuur. Overigens worden ook de CBI’s zelf
door de Raad beoordeeld, voordat ze door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
worden aangewezen.

Keuringen en certificaten

Keuringen worden uitgevoerd door een conformiteitsbeoordelingsinstantie, een CBI. Een CBI keurt
een lift aan de hand van een uniform keuringsschema, een checklist van wat er (minimaal) gecontroleerd moet worden. Wanneer alles in orde is,
wordt een certificaat van goedkeuring uitgereikt.

1 Bureau Veritas is per 1 oktober 2018 gestopt met haar
liftactiviteiten en heeft deze overgedragen aan Aboma.

Om veiligheid te garanderen worden personenliften volgens een vast schema gekeurd
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Paternosterliften voldoen niet aan de huidige
veiligheidseisen en zijn niet meer in gebruik

Raad voor Accreditatie: keurmeester van de keurmeesters
Of het nu gaat om bijvoorbeeld bloeduitslagen, de kwaliteit van vlees of de veiligheid van liften - wanneer een product of een dienst gekeurd en gecertificeerd is,
moet je er natuurlijk op kunnen vertrouwen dat dit klopt. Maar wie heeft die keuring
eigenlijk uitgevoerd en op welke manier?
De Raad voor Accreditatie toetst ‘keurmeesters’ zoals laboratoria, inspecties,
certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. De Raad controleert of een
organisatie competent is, of men deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is.
Het gaat daarbij om het functioneren van de keurende organisatie, niet om wat er
gekeurd wordt; het zou onmogelijk zijn om daarvoor de expertise in huis te hebben.
In totaal zijn in Nederland ruim 800 organisaties geaccrediteerd die actief zijn op
werkgebieden als (onder andere) gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding,
financiën en transport.
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SBCL – PLATFORM VOOR DE BRANCHE
De aangewezen CBI’s zijn verantwoordelijk voor
het opstellen van de keuringsschema’s maar
hebben SBCL de opdracht gegeven om deze
schema’s te beheren. SBCL, of voluit Stichting
Beheer Certificatie Liften, deed dit vroeger in
opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Tegenwoordig zijn CBI’s de
‘klanten’ van SBCL.

beheer schema’s

SBCL
• Bestuur

vertegenwoordiging

• CCvDL
• Secretariaat

SBCL is een platform voor de stakeholders van de
liftenbranche. In het bestuur zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:
• Eigenaren/beheerders van liften
• CBI’s
• Werkgeversorganisaties liftindustrie (producenten)
• Werknemersorganisaties liftindustrie

ad hoc
• Werkgroepen
Rol SBCL bij liftveiligheid sinds 2016

SBCL wordt gefinancierd door de afdracht van
1 euro per keuring door de CBI’s.

Historie SBCL
In 1995 werd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
besloten dat lidstaten hun wetgeving over liften onderling moesten harmoniseren.
Deze ‘Richtlijn liften’ had drie doelen:
• Geen handelsbelemmeringen meer tussen landen
• Betere veiligheid van liften en componenten
• Een Europees CE-keurmerk
Bij het vertalen van deze Europese richtlijn naar Nederlandse wetgeving, is bepaald
dat sociale partners invloed moesten kunnen uitoefenen op normen en regels voor
veilige liften.
De Stichting Beheer Certificatie Liften werd opgericht met daarin werkgeversen werknemersorganisaties uit de liftenbranche, eigenaren/beheerders en het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat van oudsher toezicht hield
op liftinstallaties. Keuringen werden in die tijd uitsluitend uitgevoerd door het
Liftinstituut, dat zich al sinds 1933 richtte op de veiligheid van liftsystemen.
Inmiddels is de markt geliberaliseerd en zijn er in Nederland acht
keuringsorganisaties actief en vertegenwoordigd binnen SBCL. De overheid heeft
zich inmiddels teruggetrokken als directe deelnemer en de verantwoordelijkheid
voor het beheer bij de branche zelf gelegd.
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Register

Certificatieschema

SBCL houdt een openbaar register bij van
instellingen die door het ministerie van SZW zijn
aangewezen om liften te mogen keuren, de CBI’s.
Het gaat daarbij om liften in de gebruiksfase.

Er is in Nederland één wettelijk verplicht
certificatieschema voor liftkeuringen:
• WSCS: eisen aan de keuring door de CBI

Een aantal CBI’s is bovendien aangemeld bij de
Europese Unie om te onderzoeken of keuringen
mogen worden uitgevoerd in de ontwerp- en
productiefase van liften. Deze Notified Bodys of
NoBo’s zijn: Aboma, Liftinstituut, SGS, TÜV Nederland en (tot 1-10-2018) Bureau Veritas.

De verantwoordelijkheid voor het schema ligt sinds
2016 bij de CBI’s maar er is een overgangsfase
ingesteld. Het schema wordt in 2019 vervangen
worden door het Schema Liften 2018v7.

Conformiteitsbeoordelingsinstanties in 2018
• Aboma - www.aboma.nl
• SGS Nederland - www.sgs.com
• ASC - www.asc.co.nl
• TÜV Nederland - www.tuv.nl
• Chex Liftkeuringen - www.chex.nl • Bureau Veritas1 - www.bureauveritas.com
• Liftinstituut - www.liftinstituut.nl
• Veturo - www.veturo.nl
In 2018 keurden de CBI’s 60.705 liften.
1 Bureau Veritas is per 1 oktober 2018 gestopt met haar liftactiviteiten en heeft deze
overgedragen aan Aboma.

Zo nodig wordt na een reparatie van een lift
een keuring door een CBI uitgevoerd
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Centraal College van Deskundigen Liften

SBCL, en daarmee het College, is niet langer
formeel verantwoordelijk voor het opstellen
van certificatieschema’s en de aansluiting op
de dagelijkse praktijk. Toch staan de brede
samenstelling en collegiale besluitvorming nog
steeds borg voor een evenwichtige belangenafweging en bedrijfsbrede aanpak. En dat komt
bijvoorbeeld van pas bij interpretatiekwesties
tussen keuringsinstanties.

In het Centraal College van Deskundigen Liften
zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in
het bestuur van SBCL: eigenaren/beheerders,
CBI’s en werknemers- en werkgeversorganisaties.
Het College beschikt daardoor, zoals de naam
al aangeeft, over zeer brede expertise op het
gebied van het beheren, produceren, keuren en
onderhouden van liften.

“Er zijn heel veel verschillende eigenaren/beheerders van liftinstallaties in
Nederland. Je hebt de grote partijen zoals de rijksoverheid, gemeenten, Schiphol.
Maar er zijn ook pensioenfondsen en woningbouwcorporaties eigenaar. En tal van
VvE’s en particulieren met een eigen lift.
Die kun je natuurlijk onmogelijk allemaal vertegenwoordigd zien in het College. Bij
het Rijksvastgoedbedrijf gaat het om ruim 1400 liften. Dan is het de moeite waard
om zelf liftexpertise in huis te hebben in verband met aankoop, onderhoud en
revisies. Die expertise delen we graag binnen het College.”
Chris Rentier, Rijksvastgoedbedrijf - CCvDL (eigenaren/beheerders)

“Samenwerken met anderen binnen het College van Deskundigen is prettig en
geeft je een bredere kijk. Je deelt zaken met elkaar, leert van andere perspectieven
en blijft beter op de hoogte van wat er allemaal speelt. De synergie die een
platform voor alle partijen oplevert vind ik perfect. Alleen zouden we daar wat mij
betreft wel wat meer mee mogen doen dan nu het geval is.”
Joop Lakeman jr., Lakeman Liften - CCvDL (Werkgevers Liftindustrie)
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THEMA’S 2018
Jaarlijks symposium

Sinds de CBI’s wettelijk verantwoordelijk zijn voor
het beheer van keuringsschema’s, is er een eind
gekomen aan de formele rol van SBCL. Toch zijn
alle stakeholders het erover eens dat de stichting
nog steeds een waardevolle rol kan vervullen als
platform voor de branche.

Op donderdag 29 november heeft SBCL het symposium Digitaal Logboek georganiseerd dat goed
bezocht is en ruimte bood aan veel discussie. De
Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) heeft het voortouw genomen om voor
het digitale logboek een portal te ontwikkelen.

Naast het bevorderen van een uniforme
toepassing van de schema’s en het verstrekken
van informatie aan derden, wordt ook gezocht naar
andere manieren waarop we onze brede expertise
kunnen benutten om te werken aan (nog) meer
veiligheid van liften in ons land.

De database, die waarschijnlijk door SBCL zal
worden beheerd, wordt stap voor stap opgebouwd
waarbij onder andere scherp wordt gelet op
beveiliging en de rechten en rollen van gebruikers.
De ontwikkeling van de digitale versie wordt door
SBCL gefinancierd.
Met de inhoud van het logboek bemoeien we
ons overigens niet, daarvoor zitten producenten,
eigenaren en CBI’s samen in de werkgroep
Digitaal Logboek. Ook in 2018 opnieuw een bewijs
dat verschillende partijen binnen de branche
uitstekend in staat zijn om, ondanks verschillende
perspectieven, constructief samen te werken.

In de machinekamer van de lift
wordt het liftboek bewaard

Het Liftboek
Het is wettelijk verplicht dat bij iedere lift een liftboek ligt. Maar wat staat er eigenlijk
in een liftboek?
•
•
•
•

Hoofdkenmerken (merk, type, bouwjaar, locatie, adres)
Technische kenmerken (elektrische schema’s, onderhoudsinstructies)
Aantekeningen keuringsinstantie
Aantekeningen onderhoudsbedrijf

Alle verrichtingen aan het liftsysteem moeten aangetekend worden volgens
EU-richtlijnen.
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Onderzoek ongevallen

Communicatie met de markt

In 2018 zijn we in gesprek gegaan met het ministerie van SZW en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. We bepleitten een grotere betrokkenheid van
SBCL, en met name het College van Deskundigen,
bij het onderzoek naar ongevallen met liften in
ons land. Met onze brede expertise willen we een
actieve bijdrage leveren aan meer inzicht in de
oorzaken van ongevallen, aan betere preventie en
aan meer veiligheid.

De waarde en de kracht van SBCL ligt in de goede
samenwerking tussen alle stakeholders. Helaas
zijn niet alle stakeholders even goed bereikbaar
voor ons. Producenten, onderhoudsbedrijven
en keuringsinstanties zijn onderling goed
georganiseerd en weten ons prima te vinden,
maar dat ligt ingewikkelder bij de eigenaren en
beheerders van liften.
Woningbouwcorporaties, investeringsfondsen, instellingen, winkels, en zelfs Verenigingen van Eigenaren en particulieren met een enkele lift in huis,
ze behoren allemaal tot de zeer diverse doelgroep
eigenaren/beheerders. Hoe kan SBCL inspelen op
hun behoeften? Om dit te onderzoeken zijn in 2018
gesprekken met corporaties in gang gezet.

Eenvoudig is dat overigens niet. De communicatie met het Openbaar Ministerie over ongevallen
wordt bemoeilijkt door allerlei strafrechtelijke aspecten en de schuldvraag. Ook de producent van
een lift die betrokken is bij een ongeval ziet zich
daardoor vaak gedwongen om te zwijgen. We zijn
en blijven over dit onderwerp uiteraard in gesprek.

Financiële resultaten 2018
2018

2017

Tarief:

€ 1,00

€ 1,00

Keuringen:

60.705

63.853

Opbrengst:

€ 60.705

€ 63.853

Bedrijfsresultaat: - € 24.386

- € 29.285
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Het bedrag dat CBI’s per keuring
afdragen aan SBCL
Het aantal keuringen van de
acht CBI’s gezamenlijk
De inkomsten uit afdrachten van
de CBI’s
Nadelig saldo door hogere
kosten en lagere opbrengsten
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VOORUITBLIK 2019
Hoewel er de laatste jaren het nodige verandert,
gaan de ontwikkelingen in onze branche nu ook
weer niet spectaculair snel. De thema’s in 2019
zullen vooralsnog dezelfde zijn als die van het
afgelopen jaar:
• Ontwikkeling digitaal logboek,
• Onze rol bij ongevalsonderzoek
• Contact met eigenaren/beheerders

Al in 2017 is geconstateerd dat SBCL zich beter
moet positioneren. Maar dan vooral richting
de eigenaren en beheerders van liften. We
concentreren ons daarbij op verdere gesprekken
met corporaties. Communicatie richting het grote
publiek is niet onze taak. SBCL opereert ‘onder
de radar’ en laat pr en profilering over aan de
stakeholders zelf.

“De overkoepelende positie van SBCL, als onafhankelijke beheersstichting, staat
niet ter discussie. Maar onze inbreng als College is wel veranderd. We kunnen
zeker nog een rol spelen bij interpretatiekwesties. Maar ook om na bijvoorbeeld
een ongeluk het gesprek aan te gaan met OM, Justitie en SZW om precies te
achterhalen wat er is gebeurd. Inzage in die vaak nog vertrouwelijke gegevens is
essentieel voor de liftveiligheid in ons land.”
Chris Rentier, Rijksvastgoedbedrijf - CCVDL (eigenaren/beheerders)

“De CBI’s zouden het opstellen en beheren van certificatieschema’s misschien
ook zelf prima aan kunnen. Maar dat SBCL de schema’s namens ons als
keuringsinstellingen blijft beheren is gewoon het handigst. Zowel voor de CBI’s
als voor de Raad van Accreditatie die óns weer moet beoordelen. Het overleg
van de keurende instanties onderling én het overleg van het Centraal College
Deskundigen Liften worden door SBCL naar alle tevredenheid gefaciliteerd.”
Ruud Baetsen, TÜV Nederland - CCvDL (CBI’s)
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BIJLAGEN
Bestuur 2018
C.K. Pasmooij

voorzitter

H. Bussing

penningmeester

S. Kaas

bestuurslid

J. Läkamp

bestuurslid

L. Lussenburg

bestuurslid

J. van Vliet

bestuurslid

P.E. Uilenbroek

secretaris

Leden Centraal College van Deskundigen Liften
NLB (werkgevers)

J. Lakeman

VLR (werkgevers)

R.A. van Seters

VLR (werkgevers)

J.J. Vreeken

VLR (werkgevers)

M. Hendriksen

CNV BedrijvenBond
(werknemers)

A.P. de Ridder

CNV BedrijvenBond
(werknemers)

T.M.L. Kornaat

FNV (werknemers)

T.R. Wezepoel

FNV (werknemers)

A. Lucke

(gebruikers/eigenaren)

H.M. van Heijst

(gebruikers/eigenaren)

Chr. Rentier

(gebruikers/eigenaren)

R. Jongejan

(gebruikers/eigenaren)

vacature
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Aboma (CBI)

F. van Vliet / B. Huisman

TuV Nederland (CBI)

H. Baetsen

Liftinstituut (CBI)

W.G. Kasteleijn / Pieter Schaareman

Veturo BV (CBI)

J. Jansen

voorzitter

C.K. Pasmooij

secretaris

P.E. Uilenbroek

Lijst met afkortingen
CBI

Conformiteitbeoordelende instelling

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond (Metaal)

CCvDL

Centraal College van Deskundigen Liften

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging (Metaal)

NLB

Nederlandse Lifttechnische Bedrijven

SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VLR

Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek

WSCS

werkveldspecifiek certificatieschema
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