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Verslag CCvDL nr 91 dinsdag 12 maart 2019 
 

Aanw.: dhrn Baetsen (RB), Hendriksen (MH), Jansen (JJ), Jongejan (RJ), 
Kasteleijn (WK), Kornaat (TK), Lakeman (JL), Legez (KL), Lucke (AL), 
Pasmooij (voorzitter), Rentier (CR), de Ridder (AdR), van Seters (RS), 

Uilenbroek (PU-secretaris), Wezepoel (RW) en Vreeken (HV). 
 

Afw.: van Heijst (HvH) en van Vliet (FvV) / Huisman (BH) 

 

1.Opening, mededelingen en benoemingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
Ko Legez is als gast aanwezig m.b.t. agendapunt 3. 

 
 

2.Vergadering CCvDL nr 90 d.d. 6 december 2018 
 
Verslag 18-071(2) 

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 
 

Actielijst 
15. CR kan de lift-data van het ongeval Sittard niet meer achterhalen. 
 

 
3. Ongevallen 

 
• Ongeval Rotterdam 

Het ongeval met de lift aan de Boompjes is, op basis van de informatie vanuit 

het WOB-verzoek, mogelijk veroorzaakt door problemen met de aandrijving. 
Deze is geleverd door Ziehl-Abegg, maar is feitelijk een Sauter-product. 

Nu Nederland de opwaartse vang niet vereist, kunnen problemen met dit 
onderdeel zich openbaren. 
 

JL en KL stellen voor om, in het kader van “damage control” de te ondernemen 
actie richting markt en producent vanuit VLR/NLB te coördineren. 

VLR/NLB zal voor 15/3 een quick-scan onder haar leden uitzetten om te 
inventariseren of de - vanuit de “WOB-informatie” bekende - problematiek van 
het Boompjes ongeval (losse c.q. gebroken bouten en moeren) incidenteel of 

structureel is in relatie tot de Sauter-aandrijving en om te kijken of het hier een 
kwaliteits- (slijtage/levensduur) of een veiligheidsprobleem betreft. Op 22/3 zal 

Ziehl-Abegg een toelichting geven op de problematiek tijdens de VLR-
ledenvergadering. 

 
Na de quick-scan kunnen de markt en de CBI’s worden geïnformeerd over de 
stand van zaken. 
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De CBI’s ontvangen in ieder geval voor 4 april nadere info. Mogelijk kan er 
daarna een gezamenlijk protocol worden opgesteld (vgl remcontrole) om 

eenduidig in de markt te kunnen opereren. 
 
CR doet nog de suggestie aan VLR/NLB om via een herhaald WOB-verzoek 

nadere informatie vanuit inspectie SZW te verkrijgen. 
 

 
• Groningen 190116 

Over dit ongeval, zonder letsel, is verder weinig bekend geworden. 

 
 

• Maastricht (bouw/sloop) 
SBCL zal hierover een WOB-verzoek doen om meer informatie boven tafel te 
krijgen. 

 
 

4. Interpretaties 
 

A. CBI-overleg  
Het TO-CBI is pas op 4 april 2019. 
Het DO-CBI is eind maart 2019. 

 
B. Vanuit de markt 

Er zijn geen bijzondere zaken uit de markt te melden. 
 

C. Vanuit de normen / SZW 

Geen input. 
 

 
5. Schemabeheer 
De RvA heeft op 17 januari 2019 nog 6 tekortkomingen geconstateerd in het 

keuringschema Liften 2018. 
 

TK 05 
Wat de installateur verstrekt is niet relevant voor de te nemen maatregelen. 
Aangezien het een nieuwe verklaring betreft graag een voorbeeld uit de praktijk 

aanleveren. 
Er is ook sprake van een kenmerk aanbrengen op de lift na goedkeuring. 

Graag een voorbeeld van een kenmerk aanleveren. 
Hoe het kenmerk moet worden aangebracht en door wie is niet duidelijk.  
De tekortkoming is niet opgeheven 
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TK 06 
In de eigen beoordeling wordt het object onvoldoende duidelijk beschreven. 

Bovendien wordt in de eigen beoordeling verklaard dat na keuring de lift blijft 
voldoen aan de voorschriften. Dit is niet in overeenstemming met het eenmalige 
karakter van een keurig.  

De beschrijving van object en keuring in het schema zijn adequaat 
gedocumenteerd. 

De tekortkoming is niet opgeheven. 
 
TK 09 

Uw antwoord duidt op het niet begrijpen van de tekortkoming. Er is een 
document betreffende sectie C beschikbaar. In het referentiedocument 18-

058(3) is een uitgebreide toelichting gegeven per normonderdeel. Hierbij is niet 
terug te vinden in heldere bewoordingen welke extra elementen de CBI zelf moet 
invullen. Het blijft nu een zoekplaatje. 

De tekortkoming is niet opgeheven. 
 

TK 10 
Het verslag maakt duidelijk dat er op deskundige wijze situaties uit de markt aan 

de orde komen die adequaat worden aangepakt.  
De wijze van harmoniseren is op adequate wijze in het schema opgenomen. 
Doordat drie tekortkomingen nog niet opgeheven konden worden is dit nog niet 

aangetoond. → vraag wat hier bedoeld wordt ligt bij de RvA 
De tekortkoming is niet opgeheven 

 
TK 12 
Er is een verslag van 6 september 2018 beschikbaar waarin de keuringen in de 

praktijk worden beschreven. Er blijkt dat de methoden, checklists en 
meetmiddelen in de praktijk voldoen en dat daarmee het praktische doel van het 

schema bereikt wordt. Bij nieuwe schema’s worden wel rapporten van pilots 
verwacht. 
 

Ten gevolge van het nieuwe warenwetbesluit in 2016 schrijft de minister niet 
langer voor welk schema gebruikt moet worden, maar zegt dat getoetst moet 

worden op de vervaardigingsvoorschriften (allemaal) en schrijft voor dat de 
instellingen een gezamenlijk schema opstellen.  

Het schema zou dan als doel moeten hebben dat aangetoond wordt dat het 
schema invulling geeft aan de wetgeving.  
De validatie moet dat beschrijven, inclusief een onderbouwing waarom de eisen 

geschikt zijn en waarom daarbij de wettelijke eisen worden ingevuld. Ze zullen 
daarbij ook iets moeten zeggen over vervaardigingsvoorschriften die ze niet 

iedere keer toetsen omdat ze niet veranderlijk zijn.  
De tekortkoming is niet opgeheven. 
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TK 13 
De nieuwe tekst in het schema betreft de overgangsregeling; deze is adequaat. 

Echter de tekst betreffende herkeuring is hier niet op zijn plaats; het betreft niet 
de afhandeling van tekortkomingen.  
De tekortkoming is niet opgeheven 

 
 

De werkgroep revisie heeft de tekortkomingen op 29 januari jl. besproken en 
gerepareerd. 
Op 7 februari jl. zijn de antwoorden vanuit SBCL aan de RvA gezonden. 

Tot op heden is nog geen reactie vanuit de RvA ontvangen. 
Het CCvDL wenst een verzoek aan de RvA te sturen met daarin de vraag naar de 

stand van zaken. 
 
 

6. Werkgroepen 
 

A. Werkgroep telefonie in de lift 
De werkgroep telefonie in de lift is op 15 februari jl. bijeen geweest. 

Op basis van de bijeenkomst is bijgaande memo opgesteld (19-010(2)).  
CR geeft een toelichting op het memo: oorzaak van de meeste storingen is het 
niet matchen van hard- en software, vooral na updates. 

 
Het CCvDL herkent de problematiek en stemt in met de uitgangspunten van het 

memo. De werkgroep zal de inhoud van het memo bespreken met KPN en de 
inhoud daarna vormgeven in een LA. 
 

B. Werkgroep Digitale Logboek 
De werkgroep bestaat uit de heren: Bazuin, Buit, Bussing, Goosens, Kasteleijn, 

Moelker, Lammers, Sloot, Tierie, Uilenbroek en Verheggen. 
 
Bijgevoegd de verslagen van de werkgroep van 4 en 19 februari 2019. 

Hedenmiddag komt de werkgroep wederom bijeen. 
De pilotfase moet 18 maart starten. Het digitale logboek moet per 1 juli 2019 

in werking treden. Voor die tijd komt er nog een technische kick-off 
bijeenkomst. 
 

 
7. W.v.t.t.k. 

 
Vergaderdata 2019: 
18-6 08.00 

10-9 08.00 
26-11 14.00 
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8. Rondvraag en sluiting 

WK zal een link naar SBCL sturen m.b.t. de verwijzing van de rechterlijke 
uitspraak inzake het sloopongeval TU Eindhoven. 
 

KL verzoekt om de info inzake de remlichter Volpi alsnog aan de CBI’s door 
te sturen.  

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor eenieders inbreng. 
Volgende vergadering dinsdag 18 juni 2019, 08.00 uur te Bussum. 

 
 

 
Akkoord d.d. ……. 
 

 
 

 
C.K. Pasmooij      P.E. Uilenbroek 

Voorzitter       ambt. secretaris 
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Actielijst CCvDL 

 

wat        wanneer wie gereed 

 

12-03-2019 

1. WOB-verzoek doen n.a.v. ongeval Maastricht   < 1/4 PU  

2. RvA benaderen inzake stand van zaken reactie SBCL op TK 12/3/19 PU 12/3 

3. CCvDL stemt in met memo WG Telefonie 19-010(2)  12/3 CCvDL 12/3 

4. link ongeval TU Eindhoeven naar CCvDL   13/3 PU 13/3 

5. info Volpi naar CBI’s      < 16/3  PU  

 

18-06-2019 

6. 

 

 

 

ITEM BESLUIT 
  

16-01 Liftboek is vormvrij, mits vrij toegankelijk voor gebruiker 

16-02 Voorstel aanpassing art. 18 WWB Liften akkoord 

16-03 LA-05 wordt ingetrokken 

16-04 Liftboek is vrij toegankelijkheid (bruikbaar en toepasbaar) en 

blijvend beschikbaarheid bij de lift 

17-01 Memo 14-049 (BW) wordt niet ingevoerd 

17-02 LA-01 wordt aangepast 

17-03 BA-14 (tabellen WSCS) worden ingevoerd 

17-04 SI-15 (remcontrole) wordt vastgesteld 

17-05 Schema keuring liften v18 wordt vastgesteld 

18-01 LA-02 wordt vastgesteld 

18-02 SI-16 wordt vastgesteld 

18-03 Schema keuren liften 208v4 wordt vastgesteld 

18-04 SI-15 wordt gewijzigd vastgesteld 

 


