
Preventieve keuring van liften 
Als eigenaar van een lift wilt u er zeker van zijn dat ze veilig en conform de wetgeving functioneert. Om dit 
te verifiëren, kunt u een beroep doen op Vinçotte. Als EDTC kunnen wij een preventieve keuring uitvoeren op 
uw lift of u helpen bij de modernisering van uw oude lift.
Wij detecteren problemen als defecten en slijtage en adviseren u over de maatregelen die u kunt nemen om 
deze te verhelpen of te voorkomen. Bovendien staan we u bij om ervoor te zorgen dat uw lift ook voldoet aan 
de wettelijke verplichtingen. 

Your tailor-made solution

Meer over preventieve keuring van liften:

Als eigenaar of beheerder van een lift heeft u een aantal verplichtingen:

U moet ervoor zorgen dat uw lift bij normaal gebruik de veiligheid van gebruikers niet in het gedrang brengt.
U moet ten laatste 15 jaar na de eerste ingebruikstelling van de lift en nadien maximaal om de 15 jaar een risicoanalyse 
van uw lift laten uitvoeren door een EDTC.
Het onderhoud van uw lift moet u uitbesteden aan een onderhoudsbedrijf dat de instructies van de producent hiervoor 
respecteert. Als er geen onderhoudsinstructies voorhanden zijn, moet er bij privéliften minstens één keer per jaar een 
preventief onderhoud gebeuren. Bij andere liften is dat twee keer per jaar.
U moet een dossier samenstellen dat ter beschikking wordt gesteld van alle belanghebbende partijen en dat de 
volgende elementen bevat: de verslagen van de risicoanalyses, de documenten betreffende de 
modernisatieprogramma's en de uitvoering ervan, de registraties van het preventief onderhoud van de laatste 10 jaar, 
de gebruikshandleiding, onderhoudsinstructies en, indien van toepassing, de EG-verklaring van overeenstemming.

Als eigenaar of beheerder van een oude lift moet u ervoor zorgen dat ze gemoderniseerd wordt om het veiligheidsniveau 
ervan te verbeteren. Dit proces verloopt in verschillende stappen: 

Fase 1: Om de 15 jaar moet u een risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC zoals Vinçotte.
Fase 2: U moet een planning opstellen om de moderniseringswerken te verwezenlijken. De uitvoerder van deze werken 
zal vooraf verschillende technische oplossingen met elk hun voor- en nadelen voorstellen om de vastgestelde risico's te 
verhelpen. Hij moet ook een prijsofferte maken.
Fase 3: U laat de geplande moderniseringswerken uitvoeren binnen de volgende termijnen: 

voor liften met attest van regularisatie van een EDTC: uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse;
voor liften die in bedrijf zijn gesteld na 10 mei 1998: uiterlijk binnen de 3 jaar na de risicoanalyse;
voor liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 april 1984 en 10 mei 1998: uiterlijk op 31 december 2014;
voor liften die in bedrijf zijn gesteld tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984: uiterlijk op 31 december 2016;
voor liften die in bedrijf zijn gesteld voor 1 januari 1958: uiterlijk op 31 december 2022.

Fase 4: U laat de moderniseringswerken keuren door dezelfde EDTC die ook de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Bij een 
positieve evaluatie ontvangt u een attest van regularisatie.

Downloads:

Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift
Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift! (versie 2021)

Your result
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https://countries.vincotte.com/data/publications/vincotte-belgium/Brochure_liften/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
https://www.vincotte.be/uploads/eigenaar-veiligheid-lift-1.pdf


Voordelen preventieve keuring van liften

Ongevallen met liften kunnen zware menselijke schade veroorzaken. Daarom wilt u er zeker van zijn dat ze te allen tijde 
optimaal functioneren. Dat doet u niet alleen door ervoor te zorgen dat ze strikt wettelijk in orde zijn, u moet ze ook beheren als 
'een goede huisvader'. De preventieve keuringen van Vinçotte helpen u hierbij.
De preventieve keuringen moeten volgens de volgende frequentie worden uitgevoerd:

Wanneer preventief onderhoud van de lift gebeurt door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf wordt de lift jaarlijks 
onderworpen aan een preventieve keuring, aangevuld met een halfjaarlijkse keuring.
In andere gevallen wordt de lift om de drie maanden onderworpen aan een preventieve keuring.
Privéliften moeten jaarlijks preventief worden gekeurd.

Please note

Normen en wetgeving

KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van de liften en de wijzigingen hierop

In which situation?

Toepassing preventieve keuring van liften

bestaande liften en nieuwe liften 
liften in een arbeidsomgeving
liften in een residentiële omgeving
liften in privéomgeving
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