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De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en  
veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen
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Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift veilig is. Daarom moeten liften in 
Nederland periodiek worden gekeurd door een erkende keuringsinstelling.

In deze folder leest u hoe u als lifteigenaar ervoor kunt zorgen dat uw liften goedgekeurd 
zijn én blijven. Met een lift is het net als met een auto: zoals elke auto APK-gekeurd hoort te 
zijn, hoort elke lift ook goedgekeurd te zijn en een certificaat van goedkeuring te hebben. 
Een certificaat geeft aan dat de lift op het moment van keuren voldoet aan de eisen en veilig 
gebruikt kan worden. Dat is in het belang van iedereen.

Ongekeurde liften
Uit inspecties blijkt regelmatig dat in Nederland liften geen geldig certificaat van 
goedkeuring hebben. Het zijn vooral liften waarvan het certificaat is verlopen en die niet 
tijdig opnieuw periodiek zijn gekeurd. Ook gaat het om liften die na ingebruikname nog 
nooit periodiek zijn gekeurd. De wet is hier heel duidelijk over: zonder een geldig certificaat 
van goedkeuring mag een lift niet worden gebruikt.

Verantwoordelijk
Het blijkt dat niet elke lifteigenaar bewust is van het feit dat hij verantwoordelijk is voor de 
periodieke keuring van de liften, en daarmee voor de veilige werking ervan. Daarom heeft 
de Inspectie SZW in deze folder op een rijtje gezet hoe lifteigenaren de verplichte keuringen 
kunnen regelen en wat erbij komt kijken.
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1 
Keuring regelen

Hoe regelt u een tijdige keuring van uw liften? Als u de volgende stappen aanhoudt, 
zorgt u ervoor dat uw lift altijd veilig is en de juiste papieren heeft.

1. Oplevering van een lift
Een installateur levert de lift af met een zogeheten CE-markering en een verklaring van 
overeenstemming. Dat is het teken dat de lift voldoet aan de Europese normen voor 
productveiligheid voor liften. Maar let op, daarna moet de lift gedurende de periode dat hij 
in gebruik is periodiek goedgekeurd worden door een erkende keuringsinstelling.

2. Eerste keuring na ingebruikname
Om vroegtijdig mogelijke defecten op te sporen, is het wettelijk verplicht om liften 
periodiek door een erkende keuringsinstelling te laten keuren. Elke nieuwe lift moet 
binnen een jaar na ingebruikname zijn goedgekeurd. Dit is de eerste periodieke keuring. 
Het is belangrijk dat u er zelf aan denkt om een lift tijdig voor een keuring aan te melden.

3. Periodieke herkeuring
Daarna moet een lift elke anderhalf jaar opnieuw periodiek gekeurd worden. Net als bij een 
eerste keuring laat u dit doen door een erkende keuringsinstelling. Als een lift eerder is 
gekeurd door een erkende keuringsinstelling, krijgt u doorgaans tijdig een herinnering voor 
de volgende keuring. U blijft daar echter zelf voor verantwoordelijk. Is een lift niet bijtijds 
herkeurd, dan verloopt het certificaat van goedkeuring en mag u de lift niet meer gebruiken.
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2 
Erkende keuringsinstellingen

Er zijn in Nederland erkende keuringsinstellingen die uw lift mogen keuren.  
Deze keuringsinstellingen zijn onafhankelijke marktpartijen. U hebt dus de  
vrijheid om zelf een keuringsinstelling te kiezen.

Erkende keuringsinstellingen zijn instellingen die voor deze taak worden aangewezen door 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en daarmee bevoegd zijn uw lift te 
keuren. Een dergelijke instelling is een Conformiteitsbeoordelende Instelling (CBI).

De inspecteur van de keuringsinstelling controleert onder meer de deuren, de elektrische 
installatie en de remmen. Is het mogelijk opgesloten passagiers te bevrijden? Is er brand-  
of besmettingsgevaar? De inspecteur kijkt ook of alle vereiste documenten aanwezig zijn, 
zoals het liftboek en de gebruikershandleiding.

De door de minister aangewezen instellingen (in 2016 zijn dit er acht) zijn vermeld op de 
website van Inspectie SZW, via www.inspectieszw.nl/certificatie.

http://www.inspectieszw.nl/certificatie
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3 
Certificaat van goedkeuring

Als een lift veilig is en naar behoren werkt, krijgt de eigenaar van de erkende 
keuringsinstelling na goedkeuring het certificaat van goedkeuring.

De lift wordt na goedkeuring voorzien van een duidelijk zichtbaar label, met daarop de 
uiterlijke datum van eerstvolgende herkeuring. Het certificaat blijft geldig totdat een 
nieuwe periodieke keuring nodig is.

Gevaarlijke lift
Als het gebruik van een lift gevaarlijk is, zal de keuringsinstelling deze buiten gebruik stellen 
en de Inspectie SZW informeren. De Inspectie SZW controleert of de lift buiten werking is 
gesteld. De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid om uw lift stil te zetten en te verzegelen tot 
de problemen zijn verholpen.

Geen geldig keuringscertificaat
De Inspectie SZW voert ook inspecties uit op het aanwezig zijn van een geldig 
keuringscertificaat bij liften. Een lift zonder geldig certificaat mag niet in gebruik zijn.  
De Inspectie SZW kan een boete opleggen of in het uiterste geval de lift stil zetten.
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4 
Meer informatie

De regels rond liften zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Liften 2016.

U vindt dit besluit onder meer op www.overheid.nl.
Op de website van de Inspectie SZW vindt u meer informatie over keuringen 
en inspecties: www.inspectieszw.nl (zoek op ‘liften’).

Contact
Telefoon: 0800 5151 (gratis)
Post: Postbus 90801, 2509 lv Den Haag

http://www.overheid.nl
http://www.inspectieszw.nl
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