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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

De Inspectie SZW houdt namens de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid toezicht op de veiligheid van liften. Met enige regelmaat 

gebeuren ongevallen of opsluitingen bij het gebruik van liften. Op grond van het 

Warenwetbesluit Liften moet een lift periodiek herkeurd worden (12 maanden na 

de eerste ingebruikname en vervolgens telkens na 18 maanden), waardoor een 

veilig gebruik van een lift zo goed mogelijk is geborgd. De periodieke keuringen 

worden uitgevoerd door instellingen die door de minister zijn aangewezen. Deze 

instellingen zijn te vinden op de site van Inspectie SZW. 

 

De Inspectie is gestart met een inspectieproject naar de mate van naleving van 

deze periodieke keuringsverplichting. De focus van dit onderzoek ligt op liften die 

op dit moment geen geldig periodiek keuringscertificaat hebben. Volgens onze 

gegevens heeft u op dit moment mogelijk een lift in gebruik waarvan de 

herkeuringstermijn is verstreken. Indien dit zo is, is dit een overtreding van 

artikel 4b lid 3 juncto artikel 17 leden 1 en 3 van het Warenwetbesluit Liften. 

Het betreft de lift met de volgende gegevens (voor zover bij ons bekend): 

 

Naam locatie lift  

Adres locatie lift  

Postcode locatie lift  

Aanduiding lift  

 

Wij verzoeken u aan te geven of deze lift wel of niet een geldig periodiek 

keuringscertificaat heeft, en indien de lift niet gekeurd is de reden daarvan. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat de lift inmiddels herkeurd is (en goedgekeurd) of niet 

meer in gebruik is. U kunt dit doen door middel van het beantwoorden van enkele 

vragen op de internetsite:  

https://monitor.inspectieszw.nl/Surveyiwi 

 

Hier selecteert u het onderzoek ‘Eigenaren/beheerders over status lift’. 

Uw persoonlijke inlogcode voor deze site is: <inlogcode> 
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Het invullen vergt slechts een paar minuten. Wij verzoeken u de vragenlijst 

binnen 2 weken na heden in te vullen.  

 

Het is mogelijk dat u meerdere brieven als deze ontvangt, als het meerdere liften 

betreft. Dan verzoeken wij u per lift in te loggen.  

 

De volgende stap in dit inspectieproject is dat de inspecteurs van de Inspectie 

SZW locaties zullen bezoeken om ter plaatse liften te inspecteren op het naleven 

van de keuringsverplichtingen. Er zullen vooral locaties worden bezocht van liften 

waarover wij geen reactie op dit schrijven hebben ontvangen. Bij geconstateerde 

tekortkomingen zal door de inspecteur handhavend worden opgetreden. 

Handhaving kan leiden tot het opleggen van een boete of in het uiterste geval een 

verzegeling. Om dit te voorkomen vragen wij u dan ook dringend aan ons verzoek 

te voldoen.  

 
Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u met de heer A. 
Verboom als vermeld in het colofon van deze brief contact opnemen, bij voorkeur 
per email: averboom@inspectieszw.nl 
 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

W.A.M. Klever 

Senior inspecteur  

 

 


