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Veilige liften dankzij periodieke keuringen
De eigenaar van een lift moet twaalf maanden na de ingebruikname van de lift deze voor het
eerst laten keuren. Daarna moet de lift iedere achttien maanden (periodiek) op veiligheid worden
gekeurd. Bij een periodieke keuring wordt getoetst of de lift veilig is en nog voldoet aan de
vervaardigingsvoorschriften. Alleen conformiteitsbeoordelende instellingen (CBI’s) mogen de
keuring van een kleine 100.000 liften in ons land uitvoeren.
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Historie
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en Het
eigenaren
ten behoeve
Toen vaardigden
het Europees Parlement en
documenten
vastgelegd.

Beleid en uitvoering
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1. Mijlpalen in 2013
Stelselwijziging RvA

H

Met
van
1 januari
zijn
twee
Raadprofessionalisering.
voor Accreditatie(RvA)-documenten
ingrijpend gewijzigd,
et ingang
jaar 2013
stond
in het2017
teken
van
verdere
De statuten en reglementen
zijn aangepast
te naar
weten
de BR012van
en het
de T033.
Er worden
geen
(lees: SBCL)
meer
formeel door
aanleiding
convenant
dat we
metschemabeheerders
het Ministerie van Sociale
zaken
en Werkgelegenheid

de RvA
geaccepteerd. Mogelijk gevolg is dat de eerste CBI die het te accrediteren schema indient, een
sloten
in 2012.
aantal NCF’s toebedeeld kan krijgen die deels aan alle CBI’s (c.q. de schemabeheerder) toebehoren.
het hetvan
keuren
van Zaken
liften conform
het WSCS betreft,
is hier
een
eensluidende
vastgesteld voor
HetWaar
ministerie
Sociale
en Werkgelegenheid
heeft
SBCL
aangewezen
alsinsteek
beheersinstelling
alle 8 CBI’s.
hetbij
opstellen
en beheren van de werkveldspecifieke documenten (certificatieschema’s) binnen het werkveld
liften. Op basis van inzichten en regelgeving controleren we continu de schema’s en passen deze aan waar
nodig. Een brede groep stakeholders buigt zich over de materie en stelt de eventuele aanpassingen vast.

CBI’swijzigingen sparen we per schema op en leggen we maximaal twee keer per jaar voor aan het ministerie
Deze
Er zijn
in ter
2017
acht CBI’s actief,
die zijnwerk
aangewezen
Sinds
het duren
opzeggen
van het convenant tussen
mivan
SZW
goedkeuring
om onnodig
te voorkomen.
Toch
die aanpassingstrajecten
vaakhet
lang.
door het ministerie van SZW. De achtergrond en ont-

nisterie van SZW en SBCL zijn de CBI’s verantwoordelijk

staansgeschiedenis
de CBI’s
voor het
van deRegistratie
keuringsschema’s.
Zij hebben
Een
centraal themavan
in 2013
was verschilt
het wel sterk.
of nietPuur
oprichten
vanbeheren
een Centrale
Liften (CRL).
Naar
specialisme
focus
enerzijds
soms
tegenover
SBCLonbekend.
de opdracht
gegeven
tot het
vanmet
de cerschatting
zijnenzo’n
tien
procentstaan
van de
liften
in Nederland
Deze
worden
nietbeheer
gekeurd
alle
diversiteit anderzijds.
resultaat
kan een
fors verschil
tificatieschema’s.
Deze achthierover
instanties
het recht
veiligheidsrisico’s
vanHet
dien.
Eind 2013
is besloten
om begin
2014 een symposium
te hebben
organiseren,
om
in omvang,
en te
portfolio
de knoop
“liftenkeuomhakken.
gebruik te maken van de keuringsschema’s. Zij veralle
partijen marktpositie
aan het woord
laten enineen
door te
ringsmarkt” tot gevolg hebben. Acceptatie hiervan door

plichten zich ertoe de eisen uit deze documenten op te

alle partijen
veel CRL
tijd nodig
hebben.
bij het keuren dat
van zij
liften.
Het
lastige blijkt
aan een
is dattehet
ministerie van SZWvolgen
heeft aangegeven
niet gaat handhaven. Dat
wil zeggen dat partijen die liften niet laten keuren niet bestraft worden. De Inspectie laat de markt zichzelf
reguleren.
De transformatie van het bestuur is voltooid. Sinds ik drie jaar geleden mijn derde ambtstermijn inging,
hebben er veel bestuurswisselingen plaatsgevonden. In 2013 ging mevrouw Van Uffelen binnen FNV ander
werk doen en stapte daarom uit het SBCL-bestuur. Haar opvolger, Huub van den Dungen, komt ook van
FNV en daarmee is de werknemersvertegenwoordiging gewaarborgd. De heer Thissen legt in 2014 zijn
voorzitterstaak binnen de VLR neer en daarmee zijn bestuurslidmaatschap van SBCL. Per december 2013 is
de heer Läkamp, namens NLB, toegetreden tot het bestuur om de werkgevers te vertegenwoordigen.
Hiermee hebben we goede bestuurders aan SBCL verbonden en de continuïteit en kwaliteit van de stichting
gewaarborgd. Wij zijn alle vertrokken bestuurders en andere betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage
aan SBCL en/of CCvDL.
Het secretariaat van SBCL is sinds 2013 in de capabele handen van Paul Uilenbroek. Hierdoor zijn de lijnen
tussen de betrokkenen kort.
Onze agenda voor 2014 is goed gevuld: we willen een definitieve beslissing nemen over de CRL. En SBCL
zal de schema’s, waar nodig, aanpassen op de nieuwe Europese normen voor liftinstallaties: EN 81-50 en
EN 81-20.
Ton Hulsebosch, voorzitter SBCL
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Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhan-

volgende acht certificerende instellingen:

kelijk voorzitter. De voorzittershamer is sinds 2014
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-  www.chex.nl
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• Liftinstituut - www.liftinstituut.nl

september 2020.
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Register

Het CCvDL is (evenals het bestuur van SBCL) samen-
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• werknemersorganisaties in de liftindustrie
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en stakeholders
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is adequaat
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voor een goede belangenafweging en branchebrede

gelt het maatschappelijk belang van liften. Alle releLiftkeuringen

aanpak.

vante
maatschappelijke
(stakeholders)
Het
vaststellen
dat liftengeledingen
functioneren
conform de zijn
regelgeving gebeurt door keuringen. Ook deze keuringen
vertegenwoordigd
het bestuur.
Elke geleding
zijn
onderhevig aaninwettelijke
voorschriften.
Hetheeft
bewijs dat deze keuringen met goed gevolg zijn afgenomen,
één zetel
ter beschikking.
wordt
vastgelegd
in certificaten.
De volgende
maatschappelijke
geledingen
hebben staan over de wettelijk verplichte keuring vallen onder
Alle
documenten
waarin richtlijnen
en voorschriften
zitting
in het van
bestuur:
het
beheer
SBCL. Zij dienen als wettelijke basis voor liftkeuringen die keuringsorganisaties aanbieden.
• eigenaren/beheerders
liften
Deze
organisaties mogenvan
alleen
de keuringen uitvoeren als zij daartoe zijn aangewezen door de minister van
• CBI’s Zaken en Werkgelegenheid en een overeenkomst hiertoe hebben gesloten met SBCL.
Sociale
• werknemersorganisaties in de liftindustrie
• werkgeversorganisaties in de liftindustrie
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De Mijlpalen
volgende taken vallen
onder de verantwoordelijk1.
in 2013

Het CCvDL laat zich adviseren door werkgroepen die

heid van het CCvDL:

op basis van thema’s worden samengesteld. In 2017

H

• opstellen
en beheren
de certificatieschema’s
zijn dat de werkgroepen
Revisie.
et jaar 2013
stond invan
het teken
van verdere professionalisering.
De statuten enRegelgeving
reglementenenzijn
aangepast
• hetnaar
doen
van uitspraken
bevordering
een hetNederland
drie
wettelijk
verplichte
certificatiescheaanleiding
van hetterconvenant
dat van
we met
Ministerietelt
van
Sociale
zaken
en Werkgelegenheid

uniforme
uitvoering van deze schema’s
sloten
in 2012.

ma’s voor liftkeuringen:

• het in algemene zin bespreken van de uitvoering

1. WDA&T (werkveldspecifiek document voor

‘ Hetvan
normen en
in het
gericht
aanwijzing
en toezicht) liften
handelsfase
ministerie
vanregelgeving,
Sociale Zaken
enbijzonder
Werkgelegenheid
heeft
SBCL aangewezen
als beheersinstelling
voor
de veiligheid
van liften
2. WDA&T liften
gebruiksfase
hetop
opstellen
en beheren
van de werkveldspecifieke documenten
(certificatieschema’s)
binnen het werkveld
3. we
WSCS
(werkveldspecifiek
certificatieschema)
liften. Op basis van inzichten en regelgeving controleren
continu
de schema’s en
passen deze aan waar
gebruiksfase
nodig. Een brede groep stakeholders buigt zich over de periodieke
materie en keuring
stelt deliften
eventuele
aanpassingen vast.
Deze wijzigingen sparen we per schema op en leggen we maximaal twee keer per jaar voor aan het ministerie
van SZW ter goedkeuring om onnodig werk te voorkomen. Toch duren die aanpassingstrajecten vaak lang.
Een centraal thema in 2013 was het wel of niet oprichten van een Centrale Registratie Liften (CRL). Naar
schatting zijn zo’n tien procent van de liften in Nederland onbekend. Deze worden niet gekeurd met alle
veiligheidsrisico’s van dien. Eind 2013 is besloten om begin 2014 een symposium hierover te organiseren, om
alle partijen aan het woord te laten en een knoop door te hakken.
Het lastige aan een CRL is dat het ministerie van SZW heeft aangegeven dat zij niet gaat handhaven. Dat
wil zeggen dat partijen die liften niet laten keuren niet bestraft worden. De Inspectie laat de markt zichzelf
reguleren.
De transformatie van het bestuur is voltooid. Sinds ik drie jaar geleden mijn derde ambtstermijn inging,
hebben er veel bestuurswisselingen plaatsgevonden. In 2013 ging mevrouw Van Uffelen binnen FNV ander
werk doen en stapte daarom uit het SBCL-bestuur. Haar opvolger, Huub van den Dungen, komt ook van
FNV en daarmee is de werknemersvertegenwoordiging gewaarborgd. De heer Thissen legt in 2014 zijn
voorzitterstaak binnen de VLR neer en daarmee zijn bestuurslidmaatschap van SBCL. Per december 2013 is
de heer Läkamp, namens NLB, toegetreden tot het bestuur om de werkgevers te vertegenwoordigen.
Hiermee hebben we goede bestuurders aan SBCL verbonden en de continuïteit en kwaliteit van de stichting
gewaarborgd. Wij zijn alle vertrokken bestuurders en andere betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage
aan SBCL en/of CCvDL.
Het secretariaat van SBCL is sinds 2013 in de capabele handen van Paul Uilenbroek. Hierdoor zijn de lijnen
tussen de betrokkenen kort.
Onze agenda voor 2014 is goed gevuld: we willen een definitieve beslissing nemen over de CRL. En SBCL
zal de schema’s, waar nodig, aanpassen op de nieuwe Europese normen voor liftinstallaties: EN 81-50 en
ENStelselwijziging
81-20.

accreditatienorm

In 2017 zijn de schema’s omgebouwd naar de accreditatienorm. Het ministerie van SZW gaf in 2016
dat ze pervoorzitter
werkveld SBCL
slechts één certificatieschema wenst. De WDA&T- en WSCS-documenten zijn
Tonaan
Hulsebosch,
daarom in concept omgezet naar accreditatie-waardige certificatieschema’s.
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2. Organisatie
Thema’s 2017
3.

D
H

oor
het terugtrekken
van Zaken
het ministerie
van
pakket
SBCL is daarom
bezig een aantal
et ministerie
van Sociale
en Werkgelegenheid
(SZW) uitbreiden?
heeft SBCL aangewezen
als beheersinstelling

SZW
is de wettelijke
verantwoordelijkheid
op een
rij te zetten.(keuringsschema’s)
voor in
het2016
opstellen
en beheren
van de zogenaamdeuitgangspunten
werkveldspecifieke
documenten

van SBCL
het beheren
binnen
hetvoor
werkveld
liften. van de keuringsschema’s
beëindigd. Alle betrokkenen binnen SBCL zijn het er

Jaarlijks symposium

echterricht
overzich
eens
nog steeds
SBCL
heeft
bij uitstek
een
rol als het gaat omop
hetbasis
beSBCL
opdat
de SBCL
gebruiksfase
van een
liften.waardeDe stichting
zorgt
ervoor
dat de
certificatieschema’s
volle functie
kan vervullen.
Hetuitgevoerd,
is nu een punt
vandate
dis-zijnhartigen
vanDeze
het keuringen
belang vanworden
veiligeuitgevoerd
liften. Met door
verwaarvan
liftkeuringen
worden
up to
en blijven.
cussie wat
dehet
beleidsmatige
en uitvoerende
zaken zijn schillende
personen binnen SBCL is gesproken over
hiertoe
door
ministerie aangewezen
keuringsinstellingen
(CKI’s).
die SBCL zal
oppakken.
Moetdezijinterpretatie
overgaan totvan
consolideuit
wens
om frequent(er) te Ook
communiceren
met onze
Daarnaast
zorgt
SBCL voor
de eisen
de keuringsschema’s.
kan SBCL gevraagd
datie
van het beheren
de schema’s
of gebied
haar takenstakeholders. Via de nieuwsbrieven, de website, ons
en
ongevraagd
derdenvan
adviseren
op het
van liftkeuringen.

Werkveldspecifiek Certificatieschema (WSCS)
6. SBCL moet lift-technische adviezen aan
De stellingen en reacties:

De werkveldspecifieke documenten zijn schema’s die de criteria vastleggen waaraan een certificerende
derden (zoals VvE’s) gaan geven
1. Nederland
heeft voldoen
de besteom
en veiligste
liften
instelling
(CKI) moet
keuringen
van liftinstallaties te mogen uitvoeren. Daarnaast staat er in wat
•  1% eens
van de wereld
de minimale
inhoud van de keuring voor de ontwerp- en productiefase respectievelijk de gebruiksfase van
•  99% oneens
eens
een •  60%
lift moet
zijn.
Opmerking: De aanwezigen benadrukten het
oneens
Ook•  40%
de keuringsvoortgang
en de verplichtingen voor keurende instellingen, installateurs/onderhoudsfirma’s
gevaar dat door het geven van adviezen de
en eigenaren van liftinstallaties ten behoeve van de keuring van liften in de gebruiksfase zijn in deze
onafhankelijkheid in het geding komt
2. Periodiciteit
van keuren moet naar 1x per
documenten
vastgelegd.
12 maanden (ipv 1x per 18 maanden)
•  5% eens
Wetgeving

7. SBCL moet een nieuwe (sexy) naam krijgen
•  10% eens

Er is•  95%
zoweloneens
in Nederland als in internationaal verband wetgeving
ontwikkeld om de veiligheid van liften te
•  90% oneens
bevorderen. Deze wetgeving is vastgelegd in het Warenwetbesluit Liften. Deze wetgeving schrijft onder
Opmerking:
Een nieuwe
naam achtten
de toepassing
3. We moeten
de ingebruikname
keuring
andere
het ontwikkelen
van veiligheidsvoorzieningen
voor
liften voor
en handhaving
van de
aanwezigen
onnodig,aan
maar
wel klonkbepalingen.
het geluid Eén
herinvoeren
daarvan.
Liften mogen alleen in gebruik worden genomen
als zij voldoen
wettelijke
dat de stichting
zich beter moet promoten/
•  70%
eens
daarvan
is adequaat
onderhoud, wat ook aan regels onderhevig
is.
•  30% oneens

marketen

Liftkeuringen

8. SBCL moet de RDW voor verticaal transport
4. SBCL
moet dat
zichliften
opheffen
Het
vaststellen
functioneren conform de regelgeving gebeurt door keuringen. Ook deze keuringen
worden (met support van VLR/NLB).
•  3% eens aan wettelijke voorschriften. Het bewijs dat deze keuringen met goed gevolg zijn afgenomen,
zijn onderhevig
•  75% eens
•  97%
oneensin certificaten.
wordt
vastgelegd
•  25% oneens
Opmerking: Hoewel de aanwezigen zich
geenszins
herkenden
in richtlijnen
het idee om
op
Alle
documenten
waarin
enSBCL
voorschriften
staan
overmoeten
de wettelijk
vallen onder
9. We
zorgenverplichte
voor een keuring
transparant
te heffen,
duidelijk
met name
de groep
het
beheerwerd
van SBCL.
Zij dat
dienen
als wettelijke
basis voor liftkeuringen
die keuringsorganisaties
aanbieden.
registratiesysteem
voor liften en roltrappen
eigenaren
meer betrokken
zou moeten
worden
Deze
organisaties
mogen alleen
de keuringen
uitvoeren als•  90%
zij daartoe
eenszijn aangewezen door de minister van
bij SBCL.
Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en een overeenkomst •  10%
hiertoeoneens
hebben gesloten met SBCL.
5. SBCL moet commerciële activiteiten gaan
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10. SBCL moet de spreekbuis van de

verrichten

liftenbranche in Nederland worden

•  20% eens

•  60% eens

•  80% oneens

•  40% oneens
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jaarverslag
en door in
bij elkaar
te komen, bijvoorbeeld Vanuit het CCvDL
1.
Mijlpalen
2013
tijdens een jaarlijks symposium. In dit kader heeft SBCL

H

Over de normen en de uitleg van die normen wordt

op 2etnovember
2017 het
symposium
‘Van verzuiling
gesprokenDe
binnen
heten
CCvDL.
Het CCvDL
stelt zich
jaar 2013 stond
in het
teken van verdere
professionalisering.
statuten
reglementen
zijn aangepast
naar naar
samenwerking’
Hierbij
72 hetdaarbij
constructief
op. SBCL
heeft
daarbij uitgesproaanleiding georganiseerd.
van het convenant
datwaren
we met
Ministerie
van Sociale
zaken
en Werkgelegenheid

belangstellenden
sloten
in 2012. aanwezig. Er werd volop gediscus-

ken dat zij een grotere rol kan spelen ter voorkoming

sieerd over de positie en het takenpakket van SBCL.  

van ongevallen. In het kader van lopende onderzoe-

naar
de aangewezen
oorzaak en oplossing
van ongevallen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidken
heeft
SBCL
als beheersinstelling
voor

Actieplan
zou SBCL deze
kunnen en willenbinnen
oppakken.
het
opstellen en beheren van de werkveldspecifieke documenten
(certificatieschema’s)
het werkveld
De uitkomsten
van inzichten
het symposium
bevestigen
een Opweditcontinu
moment
die rolen
primair
in deze
handen
de
liften.
Op basis van
en regelgeving
controleren
de ligt
schema’s
passen
aanbijwaar
eerder Een
getrokken
namelijk dat
SBCL
Onderzoeksraad
Veiligheid
en het ministerie
nodig.
brede conclusie,
groep stakeholders
buigt
zichzichover de
materie en steltvoor
de de
eventuele
aanpassingen
vast.
zelf beter
moet ‘vermarkten’.
Meer
aandacht
en we
van
SZW. SBCL
per aan
briefhet
haar
experDeze
wijzigingen
sparen we per
schema
op envan
leggen
maximaal
tweeheeft
keer bij
perbeide
jaar voor
ministerie
naarSZW
eigenaren
beschouwtom
zij daarbij
alswerk
zeertewensetise Toch
aangeboden.
van
ter goedkeuring
onnodig
voorkomen.
duren die aanpassingstrajecten vaak lang.
lijk. SBCL maakte in 2017 daarom een actieplan om
de naamsbekendheid
SBCL
verbeteren
en om
Een
centraal thema invan
2013
wastehet
wel of niet
oprichten van een Centrale Registratie Liften (CRL). Naar
de communicatie
de eigenaren/gebruikers
te
schatting
zijn zo’n met
tien procent
van de liften in Nederland
onbekend. Deze worden niet gekeurd met alle
optimaliseren. In het
wordt
om twee
veiligheidsrisico’s
vanactieplan
dien. Eind
2013bepleit
is besloten
om begin 2014 een symposium hierover te organiseren, om
zaken
ter hand
nemen:
alle
partijen
aantehet
woord te laten en een knoop door te hakken.
A. . De
communicatie
enisinformatie
naar de van
markt
Het
lastige
aan een CRL
dat het ministerie
SZW heeft aangegeven dat zij niet gaat handhaven. Dat
te versterken
dan met
naarlaten
eigenaren
wil
zeggen daten
partijen
diename
liften niet
keurenen
niet bestraft worden. De Inspectie laat de markt zichzelf
beheerders van liften
reguleren.
De onderhoudsbranche, keuringsbranche en leveranciers
weten van
SBCL
goed teisvinden.
OmSinds
een ik drie jaar geleden mijn derde ambtstermijn inging,
De
transformatie
hetal bestuur
voltooid.
goede informatiec.q. communicatiestroom
op gang In 2013 ging mevrouw Van Uffelen binnen FNV ander
hebben
er veel bestuurswisselingen
plaatsgevonden.
te kunnen
bovenaluit
vereist
dat de missie Haar opvolger, Huub van den Dungen, komt ook van
werk
doenbrengen,
en stapteis daarom
het SBCL-bestuur.
en visie
SBCL naast
behoeften van eigenaren
FNV
en van
daarmee
is de de
werknemersvertegenwoordiging
gewaarborgd. De heer Thissen legt in 2014 zijn
en beheerders binnen
wordt gelegd.
is en
nu onvoldoende
voorzitterstaak
de VLRHet
neer
daarmee zijn bestuurslidmaatschap van SBCL. Per december 2013 is
duidelijk
wat er gevraagd
wordt
en dus wattot
er het
aande
heer Läkamp,
namens NLB,
toegetreden
bestuur om de werkgevers te vertegenwoordigen.
geboden moet worden vanuit SBCL. SBCL is bezig
de eigenaren
beter
kaartbestuurders
te brengen,aan
omdat
het
Hiermee
hebben
we in
goede
SBCL
verbonden en de continuïteit en kwaliteit van de stichting
hier om een breed
spectrum
gaat, zoals
corporaties,
gewaarborgd.
Wij zijn
alle vertrokken
bestuurders
en andere betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage
winkels
enen/of
bewoners.
aan
SBCL
CCvDL.
B. Het
beheren van
van SBCL
de database
liftboek’
Het
secretariaat
is sinds ‘digitale
2013 in de
capabele handen van Paul Uilenbroek. Hierdoor zijn de lijnen
De VLRde
is bezig
om eenkort.
portal te ontwikkelen om het
tussen
betrokkenen
liftboek te kunnen digitaliseren. SCBL heeft aangegevenagenda
dat het voor
ontwikkelen
van een
dergelijke
data-een definitieve beslissing nemen over de CRL. En SBCL
Onze
2014 is goed
gevuld:
we willen
base
past inwaar
de toenemende
behoefte
zal
degoed
schema’s,
nodig, aanpassen
op tot
dekennieuwe Europese normen voor liftinstallaties: EN 81-50 en
nisdeling
EN
81-20. en wenst daarom graag te participeren in
het beheer daarvan.
Ton Hulsebosch, voorzitter SBCL
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3. Mijlpalen
Financiëleinresultaten
2017
1.
2013

D
H

e
is in
2017ingedaald.
oorzaak
etomzet
jaar 2013
stond
het tekenDe
van
verderehiervan
professionalisering.
De statuten
en reglementen zijn aangepast
Periodieke
keuringen

is
een
lagere tariefstelling
van de dat
keuringsafnaar
aanleiding
van het convenant
we met hetInMinisterie
van Sociale
en Werkgelegenheid
2017 voerden
de acht zaken
CBI’s 63.853
keuringen uit.

drachten
die per 1 januari 2017 is ingezet: van € 1,50
sloten
in 2012.

De CBI’s dragen een vergoeding af per keuring. De

naar € 1,00 over vier volle kwartalen. Het tekort dat

opbrengsten hiervan bedroegen in 2017 € 63.853,-.

hierdoor
ontstaat
de begroting,
ten laste
Het
ministerie
van op
Sociale
Zaken en wordt
Werkgelegenheid
heeft SBCL aangewezen als beheersinstelling voor
gebracht
van en
hetbeheren
eigen vermogen.
Uitgangspunt is documenten
het
opstellen
van de werkveldspecifieke
binnen het werkveld
Tarieven(certificatieschema’s)
2017
dat ervoor
gekozen
is het eigen
vermogen vooralsliften.
Op basis
van inzichten
en regelgeving
controleren
continu
de schema’s
en passen
aan waar
In we
2017
bedroeg
de vergoeding
die deze
certificerende
nog te Een
consolideren,
verdere
groei is op
dit moment
nodig.
brede groep
stakeholders
buigt
zich over de
materie en
stelt de
eventuele
aanpassingen
vast.
liftinstituten
betalen
voor
het gebruik
van werkveldniet gewenst.
Deze
wijzigingen sparen we per schema op en leggen we
maximaaldocumenten
twee keer per
aan het ministerie
specifieke
€ jaar
1,00voor
per keuring.
van SZW ter goedkeuring om onnodig werk te voorkomen. Toch duren die aanpassingstrajecten vaak lang.

Baten en lasten
Het nadelig
over
2017 was
is € 29.285,-.
Een
centraalsaldo
thema
in 2013
het wel ofDaarmee
niet oprichten van een Centrale Registratie Liften (CRL). Naar
is het resultaat
overtien
2017
ten opzichte
2016
fors
schatting
zijn zo’n
procent
van devan
liften
in Nederland
onbekend. Deze worden niet gekeurd met alle
gedaald.
veiligheidsrisico’s
van dien. Eind 2013 is besloten om begin 2014 een symposium hierover te organiseren, om
alle partijen aan het woord te laten en een knoop door te hakken.
Het lastige aan een CRL is dat het ministerie van SZW heeft aangegeven dat zij niet gaat handhaven. Dat
wil zeggen dat partijen die liften niet laten keuren niet bestraft worden. De Inspectie laat de markt zichzelf
reguleren.
De transformatie van het bestuur is voltooid. Sinds ik drie jaar geleden mijn derde ambtstermijn inging,
hebben er veel bestuurswisselingen plaatsgevonden. In 2013 ging mevrouw Van Uffelen binnen FNV ander
werk doen en stapte daarom uit het SBCL-bestuur. Haar opvolger, Huub van den Dungen, komt ook van
FNV en daarmee is de werknemersvertegenwoordiging gewaarborgd. De heer Thissen legt in 2014 zijn
voorzitterstaak binnen de VLR neer en daarmee zijn bestuurslidmaatschap van SBCL. Per december 2013 is
de heer Läkamp, namens NLB, toegetreden tot het bestuur om de werkgevers te vertegenwoordigen.
Hiermee hebben we goede bestuurders aan SBCL verbonden en de continuïteit en kwaliteit van de stichting
gewaarborgd. Wij zijn alle vertrokken bestuurders en andere betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage
aan SBCL en/of CCvDL.
Het secretariaat van SBCL is sinds 2013 in de capabele handen van Paul Uilenbroek. Hierdoor zijn de lijnen
tussen de betrokkenen kort.
Onze agenda voor 2014 is goed gevuld: we willen een definitieve beslissing nemen over de CRL. En SBCL
zal de schema’s, waar nodig, aanpassen op de nieuwe Europese normen voor liftinstallaties: EN 81-50 en
EN 81-20.
Ton Hulsebosch, voorzitter SBCL
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4. Organisatie
Vooruitblik 2018
3.

O
H

mdat
het ministerie
vanZaken
SZW zich
in 2016 heeft De
VLR heeft
zal ten
behoeve
van het als
bestuur
in 2018 een
et
ministerie
van Sociale
en Werkgelegenheid
(SZW)
SBCL
aangewezen
beheersinstelling
teruggetrokken
toezichthouder
van be- notitie
opstellen metdocumenten
een heldere
beschrijving van
voor
het opstellenals
en beheren
van de zogenaamde
werkveldspecifieke
(keuringsschema’s)

heersstichtingen
als liften.
SBCL, zullen de CBI’s moeten
binnen
het werkveld

het digitale liftboek, de doelgroepen, het te bereiken

zorgen voor onderlinge afstemming over de interpre-

resultaat en een financiële onderbouwing, inclusief

tatie van
schema.
2017 hebben
CBI’sDe
hiereenzorgt
eventueel
aan SBCL. op
In basis
2018
SBCL
richtditzich
op de In
gebruiksfase
vandeliften.
stichting
ervoorsubsidieverzoek
dat de certificatieschema’s
over duidelijke
afspraken
gemaakt
en SBCL
aangeleveranciers
een voorstel
doen
inzake de
inwaarvan
liftkeuringen
worden
uitgevoerd,
up to
date zijnkunnen
en blijven.
Deze keuringen
worden
uitgevoerd
door
wezen voor
rol hierin.keuringsinstellingen
Het vinden vulling.
Het wordt een flexibel systeem dat verdere
hiertoe
dooreen
het coördinerende
ministerie aangewezen
(CKI’s).
van het goede
de eigen belangen
uitbouw,
bijvoorbeeld naar Ook
de wensen
van
de beDaarnaast
zorgtevenwicht
SBCL voortussen
de interpretatie
van de eisen
uit de keuringsschema’s.
kan SBCL
gevraagd
verantwoordelijkheden
van de op
CBI’s
en liftkeuringen.
heerder, mogelijk maakt.
en ongevraagd
derden adviseren
hetenerzijds
gebied van
een voor allen acceptabele rol van SBCL is hiermee
vastgelegd
SBCL heeft zich bij het ministerie SZW en de OnderWerkveldspecifiek
Certificatieschema (WSCS)
Veiligheid
aangeboden
om haar exDe werkveldspecifieke documenten zijn schema’s diezoeksraad
de criteriavoor
vastleggen
waaraan
een certificerende
De tariefstelling
is per
1 januari
2017 verlaagd
van pertisetetemogen
kunnenuitvoeren.
inbrengen
bij ongevalsonderzoeinstelling
(CKI) moet
voldoen
om keuringen
van liftinstallaties
Daarnaast
staat er in wat
€ 1,50
naar €inhoud
1,00 per
per keuring.
be- en
ken
en het aangeven
van oplossingsrichtingen
ter
de
minimale
vanafdracht
de keuring
voor de Het
ontwerpproductiefase
respectievelijk
de gebruiksfase van
stuurliftismoet
van plan
een
zijn. deze tariefstelling in 2018 en 2019

voorkoming hiervan. Er zal op worden aangedron-

te handhaven.
gen dat een
gesprek hierover
in 2018 plaatsvindt.
Ook
de keuringsvoortgang en de verplichtingen voor keurende
instellingen,
installateurs/onderhoudsfirma’s
en eigenaren van liftinstallaties ten behoeve van de keuring van liften in de gebruiksfase zijn in deze
In 2017 werd vastgelegd.
geconstateerd dat het SBCL zich beter
documenten

Kortom: SBCL is volop in beweging. Hoewel haar pre-

moet positioneren, met name richting eigenaars van

cieze rol blijvend onderwerp van discussie is, staat

liften. Het bestuur zal hiervoor in 2018 actie onderWetgeving

vast dat SBCL zich ook in 2018 zal blijven inzetten om

nemen.
samen met ontwikkeld
alle belanghebbenden
de veiligheid
Er
is zowel in Nederland als in internationaal verband wetgeving
om de veiligheid
van liftenvan
te
liften verder vorm
te geven.
bevorderen. Deze wetgeving is vastgelegd in het Warenwetbesluit
Liften.
Deze wetgeving schrijft onder
andere het ontwikkelen van veiligheidsvoorzieningen voor liften voor en handhaving van de toepassing
daarvan. Liften mogen alleen in gebruik worden genomen als zij voldoen aan wettelijke bepalingen. Eén
daarvan is adequaat onderhoud, wat ook aan regels onderhevig is.

Liftkeuringen
Het vaststellen dat liften functioneren conform de regelgeving gebeurt door keuringen. Ook deze keuringen
zijn onderhevig aan wettelijke voorschriften. Het bewijs dat deze keuringen met goed gevolg zijn afgenomen,
wordt vastgelegd in certificaten.
Alle documenten waarin richtlijnen en voorschriften staan over de wettelijk verplichte keuring vallen onder
het beheer van SBCL. Zij dienen als wettelijke basis voor liftkeuringen die keuringsorganisaties aanbieden.
Deze organisaties mogen alleen de keuringen uitvoeren als zij daartoe zijn aangewezen door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een overeenkomst hiertoe hebben gesloten met SBCL.
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Bijlagen
3.
Organisatie
Samenstelling
SBCL
2017
et ministerie vanbestuur
Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
(SZW) heeft SBCL aangewezen als beheersinstelling

H

voor het opstellen en beheren van de zogenaamde werkveldspecifieke documenten (keuringsschema’s)

voorzitter:
binnen
het werkveld liften.

Dhr C.K. Pasmooij

namens eigenaren/beheerders van liften:

Dhr. L. Lussenburg

namens
werkgevers
de liftindustrie:
Dhr J. Läkamp
& Dhr.
H.G.
SBCL
richt
zich op deingebruiksfase
van liften. De stichting
zorgt ervoor
dat
de Bussing
certificatieschema’s op basis
namens werknemersorganisaties
in de liftindustrie:
Mw.en
S. blijven.
Kaas Deze keuringen worden uitgevoerd door
waarvan
liftkeuringen worden uitgevoerd,
up to date zijn
namensdoor
CBI’s:het ministerie aangewezen keuringsinstellingen
dhr M. Rodenburg,
Dhr H. Van Vuure (t/m 1/10) en
hiertoe
(CKI’s).
Dhr. J.L.
vankeuringsschema’s.
Vliet (per 1/10)
Daarnaast zorgt SBCL voor de interpretatie van de eisen
uit de
Ook kan SBCL gevraagd
en ongevraagd derden adviseren op het gebied van liftkeuringen.

Werkveldspecifiek Certificatieschema (WSCS)
De werkveldspecifieke documenten zijn schema’s die de criteria vastleggen waaraan een certificerende
instelling (CKI) moet voldoen om keuringen van liftinstallaties te mogen uitvoeren. Daarnaast staat er in wat

Centraal
Deskundigen
Lifteneninproductiefase
2017
de
minimale College
inhoud vanvan
de keuring
voor de ontwerprespectievelijk de gebruiksfase van
een lift moet zijn.
NLB (werkgevers)
Lakeman instellingen, installateurs/onderhoudsfirma’s
Ook
de keuringsvoortgang en de verplichtingen voorJ. keurende
VLReigenaren
(werkgevers)
R.A.keuring
van Seters
en
van liftinstallaties ten behoeve van de
van liften in de gebruiksfase zijn in deze
VLR (werkgevers)
documenten
vastgelegd.

J.J. Vreeken

VLR (werkgevers)

M. Hendriksen

CNV BedrijvenBond (werknemers)
Wetgeving

A.P. de Ridder

FNV
(werknemers)
T.R.wetgeving
Wezepoelontwikkeld om de veiligheid van liften te
Er
is Bondgenoten
zowel in Nederland
als in internationaal verband
FNV Bondgenoten
W.C.J. van de Sanden
(t/m
1/7) wetgeving schrijft onder
bevorderen.
Deze (werknemers)
wetgeving is vastgelegd in het Warenwetbesluit
Liften.
Deze
A. Lucke
(per 1/7)
andere het ontwikkelen van veiligheidsvoorzieningen
voor liften
voor en handhaving van de toepassing
CNV BedrijvenBond
(werknemers)
T.M.L. Kornaat
daarvan.
Liften mogen
alleen in gebruik worden genomen
als zij voldoen aan wettelijke bepalingen. Eén
(gebruikers/eigenaren)
van Heijst
daarvan
is adequaat onderhoud, wat ook aan regels H.M.
onderhevig
is.
(gebruikers/eigenaren)

Chr. Rentier

(gebruikers/eigenaren)
Liftkeuringen

R. Jongejan

Aboma
(CBI) dat liften functioneren conform de regelgeving
J.G.M. Nijkamp
Het
vaststellen
gebeurt door keuringen. Ook deze keuringen
TuVonderhevig
Nederland (CBI)
H. dat
Baetsen
zijn
aan wettelijke voorschriften. Het bewijs
deze keuringen met goed gevolg zijn afgenomen,
Liftinstituut
(CBI) in certificaten.
wordt
vastgelegd

W.G. Kasteleijn

Veturo BV (CBI)

J. Jansen

SBCLdocumenten
(voorzitter) waarin richtlijnen en voorschriften C.K.
Alle
staanPasmooij
over de wettelijk verplichte keuring vallen onder
SBCL
(secretaris)
Uilenbroek
het
beheer
van SBCL. Zij dienen als wettelijke basisP.E.
voor
liftkeuringen die keuringsorganisaties aanbieden.
Deze organisaties mogen alleen de keuringen uitvoeren als zij daartoe zijn aangewezen door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een overeenkomst hiertoe hebben gesloten met SBCL.
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Lijst
met afkortingen
1.
Mijlpalen
in 2013

H

BA et jaar 2013 stond in het teken vanBindend
advies
verdere professionalisering.
De statuten en reglementen zijn aangepast
BHSTnaar aanleiding van het convenant
Beheerstichting
dat we met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

CBI in 2012.
sloten

Conformiteitbeoordelende instelling

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond (Metaal)

CCVministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid
Het
heeft SBCL aangewezen
als beheersinstelling voor
CCvDL
Centraal College
van Deskundigen
Liften
het
opstellen en beheren van de werkveldspecifieke
documenten
(certificatieschema’s)
binnen het werkveld
EN Op basis van inzichten en regelgeving
Europese
norm
liften.
controleren
we continu de schema’s en passen deze aan waar
EZ
ministerie
vandeEconomische
Zaken
nodig.
Een brede groep stakeholdersHet
buigt
zich over
materie en stelt
de eventuele aanpassingen vast.
FNV wijzigingen sparen we per schema
Federatie
Nederlandse
Vakbeweging
(Metaal)
Deze
op en leggen
we maximaal
twee keer
per jaar voor aan het ministerie
LA SZW ter goedkeuring om onnodigLiftadvies
van
werk te voorkomen. Toch duren die aanpassingstrajecten vaak lang.
NLB

Nederlandse Lifttechnische Bedrijven

RvA centraal thema in 2013 was het Raad
Een
wel ofvoor
nietAccreditatie
oprichten van een Centrale Registratie Liften (CRL). Naar
SZW
Hetliften
ministerie
van Sociale
Zaken en
Werkgelegenheid
schatting
zijn zo’n tien procent van de
in Nederland
onbekend.
Deze
worden niet gekeurd met alle
VLR
Nederlandse
voor
en Roltraptechniek
veiligheidsrisico’s
van dien. Eind 2013 is
besloten omVereniging
begin 2014
eenLiftsymposium
hierover te organiseren, om
WDAT
alle
partijen aan het woord te laten enwerkveldspecifiek
een knoop door tedocument
hakken. voor aanwijzing en toezicht
WSCS

werkveldspecifiek certificatieschema

Het lastige aan een CRL is dat het ministerie van SZW heeft aangegeven dat zij niet gaat handhaven. Dat
wil zeggen dat partijen die liften niet laten keuren niet bestraft worden. De Inspectie laat de markt zichzelf
		
reguleren.
De transformatie van het bestuur is voltooid. Sinds ik drie jaar geleden mijn derde ambtstermijn inging,
hebben er veel bestuurswisselingen plaatsgevonden. In 2013 ging mevrouw Van Uffelen binnen FNV ander
werk doen en stapte daarom uit het SBCL-bestuur. Haar opvolger, Huub van den Dungen, komt ook van
FNV en daarmee is de werknemersvertegenwoordiging gewaarborgd. De heer Thissen legt in 2014 zijn
voorzitterstaak binnen de VLR neer en daarmee zijn bestuurslidmaatschap van SBCL. Per december 2013 is
de heer Läkamp, namens NLB, toegetreden tot het bestuur om de werkgevers te vertegenwoordigen.
Hiermee hebben we goede bestuurders aan SBCL verbonden en de continuïteit en kwaliteit van de stichting
gewaarborgd. Wij zijn alle vertrokken bestuurders en andere betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage
aan SBCL en/of CCvDL.
Het secretariaat van SBCL is sinds 2013 in de capabele handen van Paul Uilenbroek. Hierdoor zijn de lijnen
tussen de betrokkenen kort.
Onze agenda voor 2014 is goed gevuld: we willen een definitieve beslissing nemen over de CRL. En SBCL
zal de schema’s, waar nodig, aanpassen op de nieuwe Europese normen voor liftinstallaties: EN 81-50 en
EN 81-20.
Ton Hulsebosch, voorzitter SBCL
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