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0.  Inleiding 
In dit reglement zijn de verbijzonderingen aangaande de werkwijze en de voorwaarden van Liftinstituut B.V., 
(hierna Liftinstituut) vastgelegd voor de keuring als bedoeld in artikel 7.4a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 
0.1 Versie beheer 

In deze versie zijn het logo en briefpapier aangepast en is NL aan de titel toegevoegd. 

 

De vigerende versie van dit document is in te zien op de site van het Liftinstituut. Alle voorgaande versies 

zijn hiermee vervallen. 

 

 
1. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op de activiteiten van Liftinstituut op het gebied van keuringen van 
werkplekken die in gebruik zijn. Naast dit reglement zijn de bepalingen uit het reglement 1.0.1 van 
Liftinstituut, hierna reglement 1.0.1, van toepassing. 
 
 
2. Normen en richtlijnen 
Liftinstituut beoordeelt werkplekken van de opdrachtgever / certificaathouder naar aanleiding van het  
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4a). 
Liftinstituut beoordeelt op basis van de laatste versie van dit besluit, rekening houdend met een eventueel 
verplichte overgangsperiode. 
 

Keuring Beoordeeld op 

Vervaardigingvoorschriften en de veiligheid voor 

gebruikers 

 

 

Eerste keuring: eigen procedure CSL 

 

Vervolgkeuring: eigen procedure CSL 

Keurmerk en Certificaat van Goedkeuring 

 

Eigen procedure CSL 

 
 
3. Documentatie 
Liftinstituut bewaart gedurende minimaal tien jaar na de datum van keuring  de werkplek de volgende 
documenten: 

• de technische documentatie met betrekking tot de keuring; 

• doorgevoerde wijziging(en); 

• de keuringsrapporten en de verslagen van eventuele controlebezoek(en) welke zijn uitgevoerd door  
Liftinstituut. 

 
 
4. Meetmiddelen 
In aanvulling op ons standaardpakket aan meetmiddelen kan door de inspecteur de onderstaande 
meetmiddelen ingezet worden: 

• Testapparaat voor ankerpunten 

• Testapparaat voor horizontale valbeveiliging 
 
 


