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1 Algemene gegevens
1.1 Commissie
345013 ‘Liftveiligheid

1.2 Werkgebied
Normalisatie op het gebied van liften en roltrappen. Op Europees niveau wordt meegewerkt aan het
opstellen van Europese normen in CEN/TC 10. Dit betreft normen die dienen voor een nadere
invulling van de essentiële eisen van de Liftenrichtlijn (personenliften), ofwel van de Machinerichtlijn
(roltrappen, goederenliften, personenhefplateaus e.d.). Tevens wordt meegewerkt aan de
internationale normalisatie op deze gebieden in ISO/TC 178.
Belangrijke normen die worden behandeld in de normcommissie zijn de NEN-EN 81-reeks voor liften
en de NEN-EN 115-reeks voor roltrappen en rolpaden.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

345 013

Liftveiligheid

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

CEN/TC 10

Lifts, escalators and moving walks

Lid

CEN/TC 242

Safety requirements for passenger

Lid

transportation by rope
ISO/TC 178

Lifts, escalators and moving walks

P-member

Toelichting.
Voor CEN commissies geldt dat de normcommissie advies en stemrecht heeft op de genoemde Europese ontwikkelingen.
Voor ISO commissies geldt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen P-leden (participants) en O-leden (observers).
P-leden doen actief mee aan de ontwikkeling van normen en hebben stemplicht.
O-leden hebben toegang tot de documentenstroom en kunnen reageren, maar zij hebben geen stemplicht.
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 01-03-2019
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Stakeholder
categorie

A.Stapel

Handicare

Handicare

Lid

5a

Stairlifts B.V.

Stairlifts B.V

SGS Nederland

SGS Nederland

Lid

8

B.V.

B.V.

Liften en

Nederlandse

Lid

5b

Machinefabriek

Lifttechnische

T.W. van den Engh
P. van Gerven

Lakeman B.V.

Bedrijven

E. Gharibaan

Kone B.V.

Kone B.V.

Lid

5a

W. Heijns

ThyssenKrup

ThyssenKrup

Lid

5a

Accessibility

Accessibility

A.J. Broere

Aboma B.V.

Aboma B.V.

Lid

8

A.C.Lucke

Premium

FNV/CNV-

Lid

2a

Liftservice

Liftenplatform

Mitsubishi

Mitsubishi

Lid

5a

Elevator Europe

Elevator Europe

B.V.

B.V.

-

-

-

Lid

5b

P.J. Schaareman

Liftinstituut

Liftinstituut

Lid

8

M. Stam

Otolift trapliften

Otolift trapliften

Lid

5a

L.A. Vogels

Alimak Hek B.V.

Alimak Hek B.V.

lid

5a

C. Keus

NEN

-

Secr.

A.Rahman

Verklaring van de stakeholdercategorieën
Stakeholders

Omschrijving

1a

Directe gebruikers

Eindgebruiker van dienst, proces of product.

1b

Brancheorganisaties directe gebruikers

Als groep, in de vorm van belangenorganisaties.

2a

Voorwaarde scheppende
organisaties/opdrachtgevers

Organisaties die de voorwaarden bepalen waaraan het product of
dienst moet voldoen. Bijv. opdrachtgevers.
Wetmatige voorwaarden worden door wetgevende instanties bepaald
(zie onder 9).

2b

Brancheorganisaties van voorwaarde
scheppende partijen

3a

Adviserende organisaties

3b

Brancheorganisaties van adviserende
partijen

Organisaties die andere belanghebbenden inhoudelijk kunnen
adviseren (bijv. ingenieursbureaus, adviesbureaus, consultancy).

COMMISSIEPLAN 2019

345 013 'Liftveiligheid'
DATUM

01-03-2019
PAGINA

4/8

4a

Uitvoerende/toepassende/dienstverlenende
organisaties

Productnormalisatie: organisaties die het product gebruiken/toepassen
in hun dienstverlening naar de eindgebruiker toe (bijv. aannemer,
installateur).
Dienstennormalisatie: organisaties die een proces of dienst verlenen
aan de eindgebruiker (bijv. schuldhulpverlener).

4b

Brancheorganisaties van uitvoerende/
dienstverlenende/toepassende partijen

5a

Producenten/leveranciers van hoofdproduct

5b

Brancheorganisaties van producenten/
leveranciers van hoofdproduct

6a

Producenten/leveranciers van aanhangende
producten en diensten

6b

Brancheorganisaties van producenten/
leveranciers van aanhangende producten en
diensten

7

Onderzoek- en kennisinstellingen

Instellingen die zonder direct commercieel belang kennisleverancier
zijn of onderzoek verrichten. Bijv. onderwijsinstellingen, laboratoria,
onderzoeksinstellingen.

8

Controlerende instanties

Bijv. inspectiediensten, certificeringinstellingen.

9

Wetgevende instanties

Overheden.

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

Partijen die alternatieve initiatieven ondernemen vergelijkbaar met
NEN (normen, certificatieschema’s, richtlijnen etc.).

11

Contextbepalers groter geheel

Organisaties (bijv. stichtingen, platforms) die op generieke wijze
betrokken zijn.

Bij productnormalisatie is dit de hoofdproducent/hoofdleverancier.
Bij dienstennormalisatie wordt deze categorie niet gebruikt. De rol van
‘producent/leverancier’ wordt vervuld door de uitvoerende,
dienstverlenende organisatie.

Bij productnormalisatie betreft dit producenten/leveranciers van
producten die als grondstof, halffabricaat of rest-/afvalstof in de
productketen voorkomen.
Bij dienstennormalisatie betreft het de aanbieders van aanvullende
diensten.
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Visualisatie stakeholderparticipatie
In het onderstaande figuur is visueel de mate van deelname van de verschillende stakeholder
categorieën weergegeven.

Review belanghebbenden
Laatste review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2014
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in de normcommissie: 2019

4 Publicaties
4.1 Nationaal
Er zijn geen recente nationale normen gepubliceerd.
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4.2 Europees
De complete lijst van normen kunt u vinden op de pagina’s van:
CEN/TC 10 ‘Lifts, escalators and moving walks’
CEN/TC 242 ‘Safety requirements for passenger transportation by rope’
In 2018 zijn nieuwe versies verschenen van o.a. EN 81-21 voor nieuwe liften in bestaande gebouwen
en EN 81-71 voor toegankelijkheid, inclusief voor personen met een handicap.
4.3 Internationaal
De complete lijst van normen kunt u vinden op de pagina van:
ISO/TC 178 ‘Lifts, escalators and moving walks’

5 Ambitie, doelstellingen en diensten - Het Serviceprofiel
In het Serviceprofiel wordt de dienstverlening van NEN aan de normcommissie vastgelegd. Het maakt
de behoefte van de normcommissie inzichtelijk, waardoor NEN zijn toegevoegde waarde voor de
normcommissie kan optimaliseren. Mensen en middelen kunnen zo effectief en efficiënt mogelijk
worden ingezet.
Het profiel bestaat uit 4 aspecten:
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De leden hebben aangegeven dat de belangrijkste functie van de normcommissie is het dienen als
commissie voor nationale afstemming voor de inbreng in de Europese en internationale technische
commissies.
Voor drie aspecten voldoet het basisniveau. Extra verdieping vindt plaats door het volgen van
werkzaamheden op WG-niveau (CEN/TC 10/WG 1), hetgeen leidt tot verhoging van het aspect
kennis.

6 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
6.1 Nationaal werk
NC 345013 treedt op als schaduwcommissie van bovengenoemde CEN- en ISO/TC’s en heeft geen
nationaal werkprogramma.
6.2 CEN werk
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina’s van:
CEN/TC 10 ‘Lifts, escalators and moving walks’
In CEN/TC 10 wordt in het kader van de Liftenrichtlijn onder andere gewerkt aan de herziening van de
hoofdnormen voor personenliften: EN 81-20 en -50, alsmede aan een nieuwe norm voor evacuatie
prEN 81-76. Voor normen in het kader van de Machinerichtlijn wordt o.a. gewerkt aan revisie van EN
81-40 voor trapliften en een nieuwe norm voor liften in windturbines.
CEN/TC 242 Safety requirements for passenger transportation by rope
CEN/TC 242 wordt niet actief door de normcommissie gevolgd.
6.3 ISO
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina van:
Het werkprogramma van ISO/TC 178
Er is in ISO/TC 178 een begin gemaakt met het proces voor het realiseren van gemeenschappelijke
EN-ISO-normen volgens de daarvoor gemaakte ‘roadmap’. Zo worden de EN 81-20 en -50 in eerste
instantie overgenomen als ISO 8100-1 en -2.

7 Lidmaatschappen van werkgroepen
7.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

CEN/TC 10/WG 1

Lifts and service lifts

Gharibaan, Rahman, -, Schaareman

CEN/TC 10/WG 2

Escalators and moving walks

Bahadoer, Gharibaan

CEN/TC 10/WG 6

Fire related issues

Rahman, -
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CEN/TC 10/WG 8

Stairlifts and vertical platforms for

Beerepoot, Heijns, Stam, Stapel,

the disabled

Ooms, v.d. Einden, van der Heiden

CEN/TC 10/WG 9

Inclined lifts

Vogels

CEN/TC 10/WG 11

Lifting appliances for wind turbines

Kaspersma

CEN/TC 10/WG 13

Vertical lifting appliance with

Stapel

enclosed carrier
CEN/TC 10/SC 1/WG 1

Buildings hoists for persons and

Kaspersma

goods
CEN/TC 10/SC 1/WG 2

Building hoists for goods only

-

CEN/TC 10/SC 1/WG 3

Special purpose lifts for crane

Vogels

CEN/TC 10/SC 1/WG 4

Transport platform

Vogels

7.2 Lidmaatschappen van internationale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

ISO/TC 178/WG 4

Safety requirements and risk

Gharibaan, Schaareman

assessment
ISO/TC 178/WG 6

Lift installation

Gharibaan, Rahman, Schaareman,
van der Burg

8 Evaluatie en voortgangsrapportage
Alle voorstellen van CEN/TC 10, ISO/TC 178 zijn ter vergadering of schriftelijk afgehandeld. CEN/TC
242 (kabelbanen) wordt niet inhoudelijk gevolgd.

