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Liftinstallaties 

Wet- en regelgeving 
NEN-EN 13015 nl  Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor 

onderhoudsinstructies 

NEN-EN 81-20 en  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel 20: 
Personenliften en personen-goederenliften  

NEN-EN 81-50 en Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Onderzoeken en beproevingen - Deel 50: Ontwerpregels, 
berekeningen, onderzoeken en beproevingen van liftonderdelen 

NEN-EN 81-70 en Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-
goederenliften - Deel 70: Toegankelijkheid van liften voor 
personen inclusief personen met een handicap 

NEN-EN 81-71 en Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-
goederenliften - Deel 71: Liften bestand tegen vandalisme 

NEN-EN 81-80 en Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Bestaande liften - Deel 80: Regels voor de verhoging van 
veiligheid van bestaande personen- en personen-goederenliften 

NEN-EN 81-82 en  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften 
- Bestaande liften - Deel 82: Regels voor de verhoging van de 
toegankelijkheid van bestaande liften voor personen inclusief 
personen met een handicap  

Machinerichtlijn 42/EG 

Warenwetbesluit liften 

Richtlijn liften 95/16/EG 

Richtlijn liften 2014/33/EU 

 

Toelichting 
• liftinstallaties; personen- en/of goederenliften 

• hefplateaus 

• tandradbanen 

 

Tandradbaan 

Een tandradbaan (tandradspoorweg, rekspoorweg, rack-and-pinion spoorweg) is een spoorweg 
met een extra rail in het midden met de vorm van een tandheugel. Dit onderwerp wordt niet 
nader behandeld. 
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Goederenlift/hefplateau 

Verwarring ontstaat wel eens als het gaat om de inspectie van een goederenlift of een 
hefplateau welke bijna altijd onder de machinerichtlijn vervaardigd en geïnstalleerd zijn. Het 
kenmerk van de machinerichtlijn is aanwezig, naast enkele andere herkenningspunten zoals 
signalering dat het vervoer van personen verboden is, het bedieningsmechanisme zich buiten 
de lift bevindt en bijvoorbeeld een typische open kooi/plateau constructie van deze liften. 
Dit betreft in dat geval géén personenlift, dus valt buiten de scope van de 18-maandelijkse 
inspectie en keuringstermijn cf. warenwetbesluit liften.  
 
Elke goederenlift dient na plaatsing (zowel installatie als verhuizing) na 
ingebruiknamekeuring, binnen 12 maanden en zo dikwijls dit ter waarborging van de goede 
staat noodzakelijk is, gekeurd te worden en bij blootstelling van extreme omstandigheden, 
door een hiervoor gecertificeerd bedrijf of een ter zake deskundig (natuurlijk) persoon. De 
herkeurdatum dient zichtbaar in de lift te zijn aangegeven en schriftelijke bewijsstukken van 
de uitgevoerde keuringen dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn. In de regel dient dus 
op basis van de machinerichtlijn en het Arbobesluit een 12-maandelijkse veiligheidskeuring 
uitgevoerd te worden. 

 

Voorschriften 
Richtlijn Machines ontwerp- en gebruiksrichtlijnen voor een veilige werking van bewegende 
machines en installaties en/of machine- en installatiedelen. E.e.a. is van toepassing bij het 
ontwerpen en installeren van liftinstallaties en bijbehorende voorzieningen. 

 

Richtlijn liften en veiligheidscomponenten voor liften 2014/33/EU, NEN EN 13015, NEN EN 81-
80 en NEN EN 81-82. Richtlijn liften 2014/33/EU geeft handvatten voor het ontwerpen van 
veilige liftinstallaties (nieuwbouw). In deze richtlijn wordt de productaansprakelijkheid 
gelegd bij de liftfabrikant.  

 

Om het onderhoud beheersbaar en controleerbaar te houden is NEN EN 13015 bekrachtigd. 
Deze norm omschrijft hoe liftinstallaties onderhouden dienen te worden. Inmiddels wordt de 
nieuwe NEN EN 81-80 toegepast. Deze norm is gebaseerd op regels voor het verhogen van de 
veiligheid van bestaande personen- en goederenliften. 
 

Liften worden vervaardigd volgens Europese richtlijn 2014/33/EU inclusief de daarop 
gebaseerde norm EN 81-20. 

 

In het kader van EN 81-20 dient noodverlichting in de lift uitgerust te zijn met een 
lichthoeveelheid van tenminste 1 lux op de vloer. Voorheen was dit 1 Watt, maar in het kader 
van vooruitgang van techniek en verduurzaming is dit gegeven gewijzigd. Tevens is het zo dat 
ten aanzien van verplichting tot ventilatie alleen eisen opgenomen zijn zodra dit voor de lift 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Liftinstallaties Pagina 03/07 
Datum: 15-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Liftinstallaties 

nodig is. Voor alle andere gevallen van ventilatievoorziening wordt een beroep gedaan op 
plaatselijke wetgeving. 

 

In de achterliggende jaren zijn liftinstallaties onder verschillende vervaardigingsnormen 
gebouwd (o.a. onder NEN 1081, NEN 81-1/2, richtlijn liften 2014/33/EU). Liften opgeleverd 
voor 31 augustus 2017 mogen nog zijn vervaardigd onder EN 81-1 en EN 81-2. 

 

De installaties worden onder de vervaardigingsnorm gekeurd. Er is echter voor eigenaren van 
liftinstallaties die gebouwd zijn onder de vervaardigingsnorm veel veranderd. De norm NEN 
EN 13015 omschrijft hoe het onderhoud aan liftinstallaties en roltrappen moet plaatsvinden 
en geeft regels voor de onderhoudsinstructies.  
De norm NEN EN 13015 verplicht eigenaren om installaties veilig in gebruik te houden. Indien 
hieraan niet wordt voldaan, worden eigenaren aansprakelijk gesteld bij calamiteiten.  

Deze norm stelt dan ook verplichtingen voor de eigenaar van de liftinstallatie: 

1. Kiezen onderhoudsfirma, die zich conformeert aan de norm. 

2. Zich conformeren aan nationale regelgeving. 

3. Laten uitvoeren van planmatig onderhoud. 

4. Zorgen voor goede spreek/luisterverbinding. 

5. Bij calamiteiten de lift uitschakelen en onderhoudsfirma waarschuwen. 

6. Bij defect aan spreek/luisterverbinding de lift uitschakelen. 

7. Zorgen dat de lift en de machinekamer veilig bereikbaar zijn en zo nodig opleiding hiertoe 
voor de monteur verzorgen. 

8. Melding maken aan de onderhoudsfirma van o.a. wijziging gebruik gebouw of lift, 
ongevallen, etc. 

9. Sleutels machinekamer, schijvenruimte, noodluiken beschikbaar hebben voor bevoegde 
personen. 

10. Naam en tel. nummer onderhoudsfirma duidelijk zichtbaar aanbrengen bij lift. 

11. Zorgen voor bereikbaarheid en veilige toegang voor het bevrijden opgesloten passagiers. 

 

Warenwetbesluit Liften. Voorheen 'Wet op de gevaarlijke werktuigen'. Na de eerste keuring 
voor de ingebruikname, dient een officiële keurende instantie binnen 12 maanden een eerste 
periodieke keuring uit te voeren. Hierna moeten liftinstallaties om de 18 maanden gekeurd 
worden. De Inspectie SZW is de toezichthouder op de uitvoering van de wet en kan een boete 
opleggen aan de eigenaar van een niet gecertificeerde lift. 

Voor liftinstallaties geldt dat wanneer deze tijdelijk als bouwlift worden gebruikt (bouwlift = 
in het bouwgebied maar óók daarbuiten indien het gebouw ingrijpend wordt verbouwd), deze 
iedere drie maanden een bouwliftkeuring moeten ondergaan volgens het WWBI. Dit is van 
toepassing op zowel nieuwbouwliften als bestaande liften. Er geldt dus ook een keuringsplicht 
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bij ingebruikname van een nieuwe lift, die tijdelijk als bouwlift wordt gebruikt en ook deze 
dient iedere 3 maanden gekeurd te worden door een NL-conformiteitbeoordelingsinstantie. 

 

Liften dienen vóór de ingebruikneming en na elke reparatie of wijziging door een NL- 
conformiteitsbeoordelingsinstantie te worden gekeurd. 

 

Per 1 april 2006 is er een aanpassing gekomen in de Warenwet. Hierbij is een gedeelte van de 
omgeving van de lift niet meer ter beoordeling aan de keurende instantie. Hiervoor is de 
eigenaar zelf verantwoordelijk. De keurende instanties gebruiken hiervoor vanaf 1 januari 
2004 een door het SBCL (Stichting Beheer Certificatieschema Liften) vastgestelde ARBO 
checklist die tijdens de reguliere periodieke keuring wordt ingevuld door de inspecteur.  

 

Van de eigenaar wordt verwacht dat alle genoteerde bemerkingen binnen twee keuringen zijn 
opgelost; zo niet, dan kan de lift worden stilgezet. Dit is afhankelijk van de risicograad van 
het keuringspunt. 

 

• Bestaande liften, van vóór 1 juli 1999, mogen worden gekeurd volgens de 
oorspronkelijke richtlijnen. De eisen uit Europese Richtlijn 2014/33/EU zijn tevens van 
toepassing op bestaande liften. Deze eisen zijn echter alleen voor nieuwe liften 
opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Voor bestaande liften blijft deze richtlijn 
daarom vooralsnog een aanbeveling. Ook wanneer liftonderdelen, zoals cabine, deuren, 
liftmotor, besturing, e.d. worden vervangen, wordt de lift gekeurd volgens de 
wetgeving waaronder de lift oorspronkelijk viel. 

• Bouwbesluit: stelt minimale eisen waaraan de lift inclusief schacht en schachtomgeving 
moet voldoen. Zo wordt in diverse artikelen beschreven: de liftcapaciteit, snelheid, 
besturing, minimale cabineafmetingen, putdiepte en situaties waar een lift moet 
worden toegepast. 

 

Een van de doelstellingen in de Nederlandse wetgeving ten behoeve van wetgeving bij 
nieuwbouw woningbouw, met het oog op ouderen en minder zelfredzame personen, is dat 
liftinstallaties moeten gaan bijdragen aan sneller en eenvoudiger veilig vluchten in geval van 
(mogelijke) brand in het gebouw. Dit wordt vooralsnog echter géén vereiste, aangezien dit 
haaks staat op de Europese Richtlijn Liften. In geval van brand in het woongebouw wijzigt er 
dus niets aan de inzetbaarheid van en het bruikbaar laten zijn van de lift. Bij de wel van 
toepassing zijnde aanpassingen in de wetgeving, met als uitzondering bij het voorzien van 
liftinstallaties in dergelijke woongebouwen in deze zogenaamde toegankelijkheidssector, 
moet gedacht worden aan onder andere uitbreiding op gebied van: 

 

• Benadrukken dat het hier NIET om een brandweerlift gaat. De brandweerschakelaar 
dient daarnaast door de brandweer bij aankomst ‘omgezet’ te worden. Wenselijk is dat 
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het vluchten juist vóórdat de brandweer er is, begint. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat liftbedrijven en handhavingsinstanties gaan sturen op een brandweerlift, 
omdat men risicomijdend is. Het doel van deze Bouwbesluit-maatregel is dat 
ontruimen, ook voor minder zelfredzame mensen, zoveel mogelijk voor aankomst van 
de brandweer plaatsvindt. Echter, vooralsnog niet via de reguliere liftinstallatie. 

• Voorkeur voor kleinere loopafstanden tot de extra beschermde vluchtroute en de 
nooduitgangen. 

• Brandwerende sluis als extra beschermde vluchtroute voor de lift (voorportaal) dient 
meteen als opvangcapaciteit voor wachtende, vluchtende mensen op de etage 
(opvangcapaciteit, horizontaal ontruimen). Dit kan bijvoorbeeld door een liftsluis voor 
de lift. Aan de sluis mogen echter geen woningtoegangsdeuren grenzen. De sluis moet 
van een geschikt formaat zijn (vlak van minimaal 1,5mx1,5m) om met een rolstoel te 
kunnen keren. 

• De WBDBO eis van een brandcompartiment naar een lift in een woongebouw is daarbij 
60 minuten. 

• Doel is om de liften beter te beschermen tegen brand en rook. De lift is hiervoor 
bruikbaar in acht neming van:  

- brandvrije voeding, gescheiden van andere compartimenten 
- een eenvoudige aanpassing aan een lift waardoor deze zichzelf uitschakelt bij rook 

in het portaal. Wellicht lokale rookmelder voor de lift met sturing lift (zodat de lift 
naar de begane grond stuurt bij rook/brand in het liftportaal) 

- een extra buitendienstsignalering op de lift per verdieping (rode lamp) bij lift buiten 
gebruik, zodat mensen niet onnodig staan te wachten in een bedreigde omgeving 

- duidelijke instructies voor bewoners (Bron: ministerie). 

• De elektriciteitsvoorziening van een lift moet in een 60 minuten brandwerend 
afgescheiden ruimte liggen. Deze WBDBO geldt in de richting van de ruimte waarin zich 
de elektrische voeding van de lift bevindt. 

• Bovengenoemde eisen gelden vooralsnog alléén in geval van liften in een 
(gemeenschappelijke) toegankelijkheidssector. Niet in overige gevallen en niet bij 
kleine woongebouwen. 

 

Per 1 januari 2023 worden hiertoe, tegelijk met de nieuwe Omgevingswet, bouwkundige eisen 
gesteld aan liften/liftschachten in nieuwe woongebouwen. Deze beogen dus een betere 
bescherming van liften tegen brand en rook, waardoor de kans wordt vergroot dat de liften 
bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden. 

 

Het komt regelmatig voor dat er een vraag wordt gesteld inzake het voorzien van kabels van 
PV-installaties door het gebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van de liftschacht(en). 
Warenwetbesluit liften schrijft duidelijk voor dat kabels door de liftschacht die niet 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid of de werking van de lift niet toegestaan zijn. Er dient 
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voorkomen te worden dat mensen die daar niet toe bevoegd zijn, de liftschacht betreden 
voor aanpassingen of reparaties. 

 

Indien een deel van de liftschacht veilig afgescheiden kan worden t.b.v. het plaatsen van 
deze kabels, afgescheiden blijft en dusdanig gesloten is dat werkzaamheden binnen dit 
afgescheiden deel uitgevoerd kunnen worden, dan is dit wel toegestaan. Het betreft dan 
echter een afgesloten geheel ten opzichte van de liftschacht. Een afgescheiden deel dat 
gezien wordt als een leidingkoker. Het mag redelijkerwijs niet meer mogelijk zijn om de 
binnenzijde van deze leidingkoker vanuit de liftschacht te bereiken en vice versa. Ook indien 
er kabels vervangen of bijgetrokken moeten worden, dient dit van buiten de liftschacht te 
moeten kunnen gebeuren. 

 

Naleving voorschriften 
• Onderhoud en inspecties door ter zake deskundige leverancier(s). Frequentie van 

onderhoud is afhankelijk van gebruiksintensiteit en gebruikstoepassing. 

• Controle van veiligheid van installatie en voorzieningen door bevoegde instantie (o.a. 
Liftinstituut, Veturo, TÜV, of anderszins). 

• Frequentie inspectie personenlift: eenmaal per 18 maanden. 

• Frequentie veiligheidsinspectie goederenlift/hefplateau: eenmaal per 12 maanden cf. 
machinerichtlijn. 

 

Liftinstituut heeft in Q2 2020 voor het eerst een digitaal liftboek goedgekeurd. Dit betreft 
een specifieke online applicatie; momenteel slechts door één bedrijf ter beschikking gesteld 
en akkoord bevonden. Op termijn zullen ongetwijfeld meer bedrijven en applicaties gaan 
volgen. Het streven om ook het liftboek te digitaliseren is een voldongen feit geworden. De 
Raad van Accreditatie (RvA) en Stichting Beheer Certificering Liften (SBCL) hebben het 
hanteren van een digitaal logboek akkoord bevonden. 

 

Zo nu en dan zijn er vragen over de aanwezigheid van spreek-/luisterverbindingen in 
personenliften. De aanwezigheid hiervan hangt af van het bouwjaar van de lift. Daarnaast 
heeft grootleverancier van deze verbindingen, KPN, de ISDN verbinding uit bedrijf genomen, 
waarop bepaalde liftinstallaties aangepast moesten worden. Om nog eens duidelijk te maken 
wanneer een dergelijke verbinding verplicht is geworden en volgens welke norm, hieronder 
een kort overzicht van het Liftinstituut: 

 

- ‘Oude’ liftinstallaties van vóór 1986 voldoen aan NEN 1081 en hoeven alleen een alarmbel 
te hebben. Noodstroom is niet verplicht. 
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- Liftinstallaties, gebouwd tussen 1986 en 1998, moeten voldoen aan EN 81 van 1986. Deze 
installaties mogen een alarmbel hebben of een spreek- luisterverbinding. Beide 
voorzieningen moeten zijn uitgerust met een noodstroombron. 

- Liftinstallaties, gebouwd vanaf 1998, moeten voldoen aan nieuwere versies van EN 81. 
Deze normen vermelden alle dat de lift moet zijn voorzien van een spreek-
luisterverbinding die is uitgerust met een noodstroomvoorziening. 

- Liftinstallaties, opgeleverd na 1 september 2017, moeten voldoen aan NEN-EN 81-20. Deze 
norm vermeldt dat een spreek- luisterverbinding moet voldoen aan EN 81-28:2003. Een van 
de eisen uit deze norm is dat er een automatische lijntest aanwezig moet zijn. 

 

In het kader van veiligheid heeft het SBCL (Stichting Beheer Certificatieschema’s Liften) 
wetgeving in het leven geroepen genaamd Schema-Interpretatie 15 (SI 15). In deze SI 15 is 
vastgesteld dat een aanvullende remcontrole uitgevoerd dient te worden bij liften met een 
geregelde aandrijving met een bouwjaar vóór 2012 en bij liften waar op enig moment de 
aandrijving gemoderniseerd is met een snelheidsregeling. Een en ander heeft te maken met 
het feit dat moderne elektromotoren een groter aandrijfkoppel (zouden kunnen) leveren dan 
het maximaal bereikbare remkoppel, met alle gevolgen van dien. Indien er afkeur of 
opmerking op dit front gedaan wordt tijdens de keuring, dient herstel verplicht opgevolgd te 
worden. 

 

Documenten 
- Uniek logboek per installatie (liftboek). 

- Eerste inspectie rapport. 

- Onderhoudsrapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Inspectierapport en certificaat van goedkeuring afgegeven door bevoegde instantie. 

- Keuringssticker aangebracht in liftcabine. 

- Beoordelings-/keuringsrapport (bouwlift). 

 

Opmerkingen 

Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 
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