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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Richtlijn liften demontage versie 5 (bespreken in pt 7.) 

- Liftinsight.com / externe sensor gegenereerde liftdata 

Bestuur ziet niet de meerwaarde van Liftinsight. Wat Liftinsight aan 

gegevens nodig heeft om haar missie te kunnen waarmaken kan zij 

niet verkrijgen uit haar eigen geplaatste sensorkastjes. Om volwaardig 

te kunnen functioneren heeft Liftinsight gegevens nodig van 

onderhoudsbedrijven. Er gaan overigens wel geruchten dat Liftinsight 

ook een eigen onderhoudsdienst heeft opgericht. Marcel Mazier die 

voorheen directeurs was van het door MES liften overgenomen Energy 

lift, is nu bij Liftinsight werkzaam. 

- Uitnodiging Facilitair Journaal inzake expertinbreng kennisleidraad 

Liften 

Wordt ongeveer 1 x in keer de maand gepubliceerd waarin regelmatig 

een artikel over liften in staat. Zij zoeken een facilitair 

verantwoordelijke deskundige om een leidraad op te stellen. Besloten 

wordt Johan Stoop hiervoor te benaderen. Onkostenvergoeding moet 

Johan zelf regelen met Facilitair Journaal. Misschien is Johan voor de 

technische commissie en eventueel voor nog een andere commissie te 

benaderen tegen een variabele of vaste vergoeding. Joop zal Johan 

bellen. Actie Joop Lakeman en persoonlijke gegevens van Johan 

aan Gerwin mailen. 

- Mail van SCEG INNOVA GEARLESS MACHINES (Spaanse leverancier 

van aandrijvingen) 

Bestuur heeft deze mail ook ontvangen en doet hier niets mee. 

- Aanvraag lidmaatschap Dennis Moolevliet 

Bestuur besluit om niet akkoord te gaan met dit lidmaatschap 

vanwege zijn achtergrond. Omdat Dennis zijn afspraak niet nakomt 

om het lidmaatschapsformulier te ondertekenen maar de voorwaarden 

NLB al wel zijn opgestuurd, wordt afgesproken om voortaan geen 
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voorwaarden meer op te sturen voordat de eerste contributie is 

betaald. 

 

3. Verslag bestuursvergadering 19 november 2019  

N.a.v. de inhoud: 

Blad 1 – met de VIP-keuringen is niets gedaan. Ziehl-Abegg – actie 

punt staat nog open. Afgesproken wordt om dit als afgehandeld te 

beschouwen. Financiële afwikkeling wordt doorberekend aan de klant. 

Punt 7 -Gerwin heeft binnenkort afspraak met ROVC over de 

cursussen. Relatie moet zijn relatief. Punt 9 – Liftinstituut heeft 

formeel geen veto; moet zijn consensus. Jan Läkamp is nu 

penningmeester van SBCL. Het verslag wordt hiermede goedgekeurd 

en vastgesteld.  

Actielijst – Punt 6a. Bedrijf zit in hogere contributiegroep. Leden 

kunnen nu via mijnmetaalunie zelf de gegevens en aantal personen 

wijzigen. Een idee om contributie te betalen aan de hand van 

omzetgegevens gaat NLB niet doen. Punt 8a -Stukken uploaden voor 

NLB website is niet makkelijker te maken dan nu het geval is. 

Besloten wordt om een mail te sturen aan bestuur wanneer men 

moeite heeft met uploaden dat het secretariaat dit zal doen. Actie 

secretariaat.  

Punt 9e – wordt bijgehouden en op de website gezet. 

 

4. Ongevallen en veiligheidsincidenten 

Bestuur heeft geen ongevallen en veiligheidsincidenten te melden. 

 

Non conformiteit Starlift aandrijvingen met enkelv. 

Zuffenhausen rem 

De Starliften die zijn voorzien van de enkelvoudige Zuffenhausen rem 

blijken motoren te hebben van Ziehl Abegg. De leden zijn hierover 

geïnformeerd door middel van een brief om bestandscontrole te doen. 

Een minderheid van de leden heeft hierop gereageerd. Afgesproken 

wordt om een reminder te sturen naar leden. Actie secretariaat. 

 

5. Huishoudelijke zaken 

a. Goedkeuring jaarafrekening 2019, kascontrole en ambitie 2021 

Door toevoeging van het (geoormerkte) resultaat uit de 

liftmonteursopleiding aan het bestaande eigen vermogen bedraagt het 

totaal nu bijna 42.000 euro. Het resultaat over 2019 bedraagt 1.500 

euro. Afspraak maken voor de kascontrolecommissie. Actie 

secretariaat. 

b. Aanpassing branchegroep reglement met het oog op ballotage 

(aangehouden) Uit een analyse door de Metaalunie stafjurist is 

gebleken dat niet nodig is om branchegroep reglement aan te passen 

met het oog op het royeren van leden als zij (reputatie)schade 

toebrengen aan de branche.  

Het algemeen branchegroep reglement kent in lid 5 een ruime 

bevoegdheid voor de branchegroepvergadering (Algemene Leden 

Vergadering) om afscheid te nemen van leden die zich niet helemaal, 
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of helemaal niet, aan de (ongeschreven) regels houden. Maakt een lid 

het helemaal bont, dan bestaat op grond van lid 6 van artikel 4 van 

het algemeen branchegroepreglement ook nog de mogelijkheid van 

“ontzetting uit het lidmaatschap”, oftewel royement. Een dergelijke 

ontzetting kan alleen door de Algemene vergadering worden 

uitgesproken wanneer een branchegroeplid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten (gedragscode!) van de branchegroep 

handelt, of de branchegroep op onredelijke wijze benadeelt. 

Ontzetting doet het lidmaatschap van de branchegroep met 

onmiddellijke ingang eindigen. 

 

 

6. Coronacrisis 

Stand van zaken (operationeel en financieel) 

De aanvragen en opdrachten lopen gewoon door, mede dankzij de 

aanwijzing van het Ministerie SZW dat keuringen gewoon binnen de 

wettelijke termijn moeten worden uitgevoerd; zelfs in verpleeghuizen 

en ziekenhuizen. Er zijn bijna geen aanvragen voor anti-bacteriële 

bedieningsknoppen en “tussenlussen” ontvangen voor 

verzorgingshuizen. 

Wel krijgen de leden te maken met kantoorverdiepingen die gesloten 

worden waardoor er minder stopplaatsen zijn wat voor sommige 

opdrachtgevers aanleiding is om het onderhoudscontract ter discussie 

te stellen. Renovaties en moderniseringen worden echter wel 

uitgesteld wat met name bij grote beheerders leidt tot stroopt het op. 

Met name de wat grotere liftenbedrijven hebben wel te maken met 

hoger (indirect) ziekteverzuim en de gevolgen van verplichte 

quarantaine door besmetting in de privéomgeving van werknemers. 

Toekomstperspectief van de sector. 

De bouw van (hoogbouw) woningen gaat gewoon door. In feite wordt 

ook voor komend jaar business as usual verwacht. 

Gewenste inzet NLB (waarschuwingssticker veilig liftgebruik) 

Het idee van een door NLB uitgegeven waarschuwingssticker wordt 

besproken Goed initiatief. Ontwerp maken op A5 formaat. Het bestuur 

levert ideeën en voorbeelden aan Actie bestuur. Lijm sticker moet 

niet te sterk zijn, makkelijk verwijderbaar. Ontwerp maken en 

rondsturen naar bestuur. Actie branchemanager. Alternatieve 

invulling ledenbijeenkomsten / samenkomsten 

Afgesproken wordt om dit jaar geen ledenbijeenkomst te houden. 

Leden per brief informeren dat er geen ledenvergadering komt. Actie 

branchemanager. Misschien wel een kennissessie over een actueel 

liften gerelateerd onderwerp tot maximaal 16 personen. De leden wel 

stukken toesturen zoals begroting, jaarrekening en begroting 2021. 

Met betrekking tot de begroting 2021. De 45 dagen van Gerwin en 18 

dagen van Carien blijven in beginsel onveranderd. De tijd die 

branchemanager nu (over) heeft kan hij gebruiken voor beleidsplan en 

website (leden en buitengewone leden splitsen op website). De inzet 

van Johan Stoop moet ook worden toegevoegd aan de begroting Actie 

branchemanager.  
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7. Lopende activiteiten 

a) Update website en ledenportal| 

Zie punt 6 

b) Ontwikkeling Digitaal Liftenboek (SBCL) / uitbreiden met toepassing 

Can-Open technologie 

De eerste trial versie is geweest. Deze is redelijk goed gegaan en 

draait momenteel. De scope van dit digitale liftboek is (vooralsnog) 

beperkt en omvat niet meer dan de – uit het papieren liftboek 

overgenomen - basisgegevens van de totale installatie en de 

logdata van uitgevoerd onderhoud, reparaties en keuringen. Het 

wachten is op een volgende stap. Momenteel vindt de data 

actualisatie plaats van onderhoud en storingen (het logboek). Data 

m.b.t. technische installatiegegevens en componenten staan er niet 

in, laat staan (gebruiks- en storings-) informatie afkomstig uit de 

digitale liftenbesturingen. Deze ‘uitbreidingen’ zijn niet goedgekeurd 

omdat de grote bedrijven waaronder Kone hier niet mee akkoord 

gaan. Jan Läkamp - Van SBCL vernomen dat 1 augustus het een en 

ander gereed zou zijn en worden verspreid onder de leden van de 

werkgroep en op 1 september zou de handleiding definitief gereed 

zijn en zou gestart worden met het vullen van het liftboek door de 

fabrikanten, de onderhoudsbedrijven en de CBI’s. Dit is nog niet 

gebeurd.  

Een discussie ontstaat hoe gaat men in de toekomst om met de 

data. Een voorbeeld - een eigenaar tendert al dan niet met behulp 

van een intermediair het voor zijn situatie benodigde 

liftenonderhoud en zet dit in de cloud waar 

liftenonderhoudsbedrijven vervolgens op mogen aanbieden. Het is 

van belang dat de liftenonderhoudsbedrijven dit stuk regie – en 

daarmee een belangrijke grondslag voor hun marges – niet 

kwijtraken.  

c) Stand van zaken Richtlijn liften demontage 

Richtlijn neemt ondanks de Corona beperkingen serieuze vormen 

aan. Op 16 juli is men in het Metaaluniegebouw bij elkaar geweest 

waarbij ondermeer de kritiekpunten die Jan Greven van Otis heeft 

gegeven zijn besproken. In de vijfde versie zijn beter de oorzaken  

beschreven waarom het niet goed gaat. Het is niet altijd onkundig 

personeel, maar ook procedurele tekortkomingen lijken vaak ten 

grondslag te liggen bij calamiteiten bij het demonteren van liften. 

Het moet onder toezicht gebeuren. Joop Lakeman heeft in die 

bijeenkomst kenbaar gemaakt dat de kwaliteitseisen 

(opleidingseisen) van de toezichthouder nog onvoldoende zijn 

uitgewerkt en er moet nog een aanvullende checklist komen. Ook 

Jan Gereven vond dat zijn kritiekpunten in de vijfde versie nog niet 

voldoende waren uitgewerkt. Er wordt nu gewerkt aan een zesde – 

en hopelijk definitieve versie. De ambitie is dat per 1 oktober de 

richtlijn van kracht wordt en het toezicht is ingeregeld. Richtlijn 

heeft geen wettelijke status. Wel hebben zich al diverse grote 

bouwondernemingen aan deze richtlijn gecommiteerd. 

Buitengewoon lid HoistTech benaderen voor demontage liften. Actie 

branchemanager 
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d) Herijking en actualisatie NLB beleidsplan (aangehouden), definitie 

toekomstige activiteiten.  

 

8. Commissiewerk (aanhouden) 

a) SBCL /CCvDL 

Elke partij mag nu 2 vertegenwoordigers in het bestuur afvaardigen 

maar elke partij houdt 1 stem.  

Symposium SBCL – geen bijeenkomst maar nu een webinar met 

thema ‘hoe te werken met digitaal logboek’.  

Vz. SBCL Kees Pasmooij is gevraagd om in opdracht van 

Onderzoeksraad voor veiligheid om het rapport te reviewen dat nav 

de liftbrand (tgv vuurwerk op een in de benedenhal gedumpt 

bankstel) aan het Gelderseplein in Arnhem door de Raad is 

opgesteld. 

b) Normering. Geen informatie 

c) EFESME Alle aandacht gaat uit naar de Coronabeperkingen waar 

met name de bedrijven in zuidelijk EU landen last van hebben en 

naar de (goed betaalde) coördinatiefunctie binnen SBS die EFESME 

naar zich toe heeft getrokken. Hoewel EFESME oprecht opkomt voor 

de DGA geleide MKB liftenbedrijven, staan de onderwerpen waar 

EFESME zich op richt wel nog steeds ver af van de thematiek waar 

NLB zich op richt.   

d) Technische commissie / Liftexpertise centrum 

Op 15 juni verzorgde de TC een webinar waarin werd toegelicht hoe 

de technologie van augmented reality kan worden ingezet bij de 

inspectie van liften en het verhelpen van complexere storingen. Op 

8 september vindt de volgende vergadering plaats van de TC 

waarbij aan NLB afgevaardigde Herman Meeuwsen het verzoek is 

gedaan om daar namens NLB een tweede afgevaardigde te 

introduceren. Het bestuur denkt hierbij aan Johan Stoop, mits hij 

bereid is om als bestuursadviseur bij NLB aan te treden 

e) ARBO / Veiligheid 

In de Arbocommissie is momenteel aandacht voor de aanpassing 

van de (branche)RI&E in verband met besmettingsrisico’s op de 

werkplek. Daarnaast bemoeit deze commissie zich intensief met de 

demontage richtlijn en verder wordt er een voorlichtingsactie 

voorbereid voor opleiders en handhavers met het oog op een juiste 

interpretatie van een liftschacht als besloten ruimte in de zin van 

Arboregelgeving. 

 

9. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

*Ron van Deelen  vraagt of Astra lift (Leon de Haan / Martijn van 

Gilst) lid kan worden van NLB terwijl ze ook lid zijn (blijven) van VLR. 

Het bestuur is in meerderheid van mening dat dit niet kan omdat dit 

kan leiden tot strijdigheid van belangen en NLB moet kunnen rekenen 

op de bevoegdheid om de belangen van al haar leden te kunnen 

behartigen, zonder daarbij bepaalde leden uit te moeten sluiten 

vanwege het aangesloten zijn bij een organisatie met een mogelijk 

andersluidend standpunt.  
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*Nationale Vastgoedgroep Leiden handelsnaam van VAN DUIJN 

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ II B.V., de heer C. Van Duijn met 10 

liften. Onder aanvoering dat onderhoud niet behoorlijk door Van 

Deelen wordt uitgevoerd betaalt deze ‘opdrachtgever’ de rekeningen 

niet. Van Deelen heeft een rechtszaak aangespannen. Spreker 

ontraadt met dit bedrijf in zee te gaan.   

*Voorwaarden VLR – vervroegde ingebruikname nieuwbouw 

bouwliften. Joop wil deze graag aangepast / geactualiseerd? zien. 

Mario raadt af om hier tijd in te stoppen. Na enige discussie wordt 

besloten om dit toch af te handelen en de bouwvoorwaarden als NLB 

product beschikbaar te maken voor de leden. Actie 

branchemanager 

*Cees Oomen – tekst nakijken servicevoorwaarden. Indexering bij 

basis van consumentenprijs. Nu opstellen op basis van CPI, TPI en 

loonkostenindex. Actie branchemanager 

 

10.   Sluiting 

De voorzitter sluit om 13.00 uur de vergadering en dankt de 

deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 

  

  

 

Besluiten- / actiepuntenlijst vergadering 

 

Agendapunt Wat  Wie Wanneer 

1 Contact opnemen met Johan Stoop Joop Lakeman Zsm 

1 Gegevens van Johan Stoop 

doormailen naar Gerwin 

Joop Lakeman  

3 Mail sturen naar bestuursleden als 

uploaden niet lukt, dat zij de stukken 

kunnen sturen naar het secretariaat  

Secretariaat  

4 Reminder sturen naar leden of zij 

bestandscontrole Zuffenhausen rem 

hebben gedaan en dit moet 

teruggekoppeld worden aan 

secretariaat 

Secretariaat Zsm 

5 Afspraak maken 

kascontrollecommissie  

Secretariaat  

6 Deursticker ontwerpen en rondmailen 

naar bestuur 

Gerwin  

6 Leden informeren over annuleren ALV Gerwin  

6 Website en beleidsplan  Gerwin  

7c HoistTech voor demontage liften voor 

eventueel buitengewoon 

lidmaatschap benaderen 

Gerwin  
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9 Voorwaarden VLR – vervroegde 

ingebruikname nieuwbouw bouwliften 

aanpassen en op papier NLB zetten 

Gerwin  

9 Servicevoorwaarden aanpassen naar 

CPI, TPI en loonkostenindex 

Gerwin  

 

 


