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1. Inleiding
Sinds 2003 is het verplicht liften regelmatig te onderhouden, 
te inspecteren en te moderniseren. Het koninklijk besluit van 9 
maart 2003 over de beveiliging van liften roept veel vragen op 
bij de eigenaars, beheerders en syndici. Waarom moderniseren? 
Wat en hoe? In deze brochure vindt u een antwoord op deze vra-
gen.

Zoals elke technische installatie is ook een lift onderhevig aan 
de tand des tijds. Daarnaast verwacht de maatschappij vandaag 
een veiligheidsniveau dat een stuk hoger ligt dan tientallen jaren 
geleden. Daarom dringt een modernisatie zich op.

De verschillende onderdelen van een lift komen hierna aan bod. 
Voor elk element krijgt u in deze brochure een omschrijving en 
de termen worden op een eenvoudige wijze uitgelegd vergezeld 
van illustraties. U komt te weten waarom de modernisatie nodig 
is en wat de grootste risico’s zijn die door de modernisering wor-
den aangepakt. 

Tot slot wordt ook aangehaald wat de juridische verantwoorde-
lijkheid is van de eigenaar/beheerder en andere betrokkenen 
wanneer er een ongeval met een lift plaatsvindt.

Deze brochure is het resultaat van de samenwerking tussen de 
bevoegde overheden en de Werkgroep liften van de Commissie 
voor de Veiligheid van de Consumenten. Zij vult de lijst van wer-
ken en documenten aan die eerder over dit onderwerp door de 
FOD Economie werden uitgegeven.
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2. Onderhoud en modernisatie als 
onderdeel van het gebouwbeheer

Technische installaties in een gebouw, zoals centrale verwar-
ming, stroomvoorziening, sanitair of liften, zijn aan veroudering 
onderhevig. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk voor een 
langdurige en optimale werking.

Uit preventieve inspecties blijkt dat oudere liften voornamelijk 
drie gebreken vertonen:

•	 slijtage van het materiaal;

•	 veroudering van het materiaal;

•	 tekortkomingen qua ontwerp (de gebruikte technologie bij de 
indienststelling van de lift die niet meer aan de huidige veilig-
heidsvoorschriften voldoet).

De liftmachines zijn soms mechanisch nog betrouwbaar maar 
doorgaans op andere vlakken voorbijgestreefd.

Degelijk onderhoud volstaat niet om de hierboven genoemde 
gebreken te verhelpen. Daarom moet er een opwaardering ko-
men van de bestaande liften die een voldoende veiligheidsniveau 
waarborgt en die meer gebruikscomfort geeft dankzij de voor-
delen van nieuwe technologieën. Bij deze opwaardering kan er 
rekening gehouden worden met mogelijk te behouden elemen-
ten omdat zij ofwel niet versleten zijn ofwel esthetische waarde 
hebben.
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Voor de eigenaar/beheerder is het moeilijk om te beslissen over 
de voorstellen voor de modernisatie. Voor liften van een zekere 
leeftijd zijn:

•	 werkingskosten hoog;

•	 sommige wisselstukken niet langer of moeilijk te verkrijgen;

•	 de (mede)eigenaars het gewoon dat ze jarenlang de lift heb-
ben kunnen gebruiken, vaak zonder al te veel problemen, zo-
dat ze moeilijk de noodzaak inzien van modernisatie;

•	 gespecialiseerde personen voor het uitwerken van oplossin-
gen op maat, gelet op de esthetische waarde, moeilijk te vin-
den;

•	 er moeilijkheden om objectieve informatie te vinden.

Modernisatie hoeft echter niet enkel vanuit het kostenaspect te 
worden bekeken. Nieuwe technologieën kunnen ook leiden tot 
energiebesparing, aangenamere werking, betere stopnauwkeu-
righeid, lagere onderhoudskosten, meer veiligheid en hogere be-
drijfszekerheid. Er zijn enorm veel mogelijkheden, elk met hun 
eigen kostenplaatje.

Op aanvraag kan het EDTC (Externe dienst voor technische con-
trole, beter bekend als het keuringsorganisme) of een onafhan-
kelijke expert de eigenaar/beheerder bijstaan om de voor- en 
nadelen van de verschillende technische oplossingen die het 
modernisatiebedrijf voorstelt af te wegen.
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3. Veiligheid van de lifttechnici en 
inspectie van de liftinstallatie

Het onderhoud en de modernisatie van de liften vergt de tussen-
komst van technici en inspecteurs. Als eigenaar/beheerder moet 
u erover waken dat zij hun werk kunnen uitvoeren in veilige om-
standigheden.

De machinekamer moet bijgevolg gemakkelijk en veilig toegan-
kelijk zijn: 

•	 slipvrije en stevige vloer, 

•	 veilige trap of ladder, 

•	 voldoende verlichting en een voldoende ruime toegang. 
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Toegang tot de schacht moet eveneens veilig zijn. De inspectie 
van de schacht (ter nazicht van de staat van de geleidingen en de 
kabels) vereist:

•	 voldoende verlichting in de schacht en

•	 inspectiebesturing boven op de liftkooi. De inspectiebestu-
ring stelt de andere besturingen buiten werking en laat de 
technicus toe zijn werk in de volledige schacht uit te voeren.

 

©ELA
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4. Schema van een lift

1. De aandrijving

2. De schakelkast

3. De kooi

4. De oproepknoppen 

5. De kooideuren

6. Het tegengewicht

7. De stopplaatsdeuren  
(= bordesdeuren)

8. De schachtwanden

http://www.schindler.be/bru_nl/bru-index/bru-mod-2/bru-mod-elev/bru-mod-elev-comp/bru-mod-elev-comp-entrainement.htm
http://www.schindler.be/bru_nl/bru-index/bru-mod-2/bru-mod-elev/bru-mod-elev-comp/bru-mod-elev-comp-manoeuvre.htm
http://www.schindler.be/bru_nl/bru-index/bru-mod-2/bru-mod-elev/bru-mod-elev-comp/bru-mod-elev-comp-cabine.htm
http://www.schindler.be/bru_nl/bru-index/bru-mod-2/bru-mod-elev/bru-mod-elev-comp/bru-mod-elev-comp-porte.htm
http://www.schindler.be/bru_nl/bru-index/bru-mod-2/bru-mod-elev/bru-mod-elev-comp/bru-mod-elev-comp-tableau.htm
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5. Te moderniseren onderdelen

5.1. De kooi
Tijdens de verplaatsing van de kooi moeten de personen in de 
kooi afgeschermd worden van potentieel gevaarlijke elementen.

De kooi moet over voldoende verluchting beschikken om verstik-
kingsgevaar bij langdurige opsluiting uit te sluiten. Dit bij nor-
maal gebruik, maar vooral in noodsituaties. 

5.1.1. Stopnauwkeurigheid

Als u een lift gebruikt moet u in alle veiligheid kunnen in- en uit-
stappen. Een voldoende stopnauwkeurigheid, zowel bij lege als 
geladen kooi, is hierbij een vereiste. Een modernisatie kan een 
toegankelijkheid zonder gevaar garanderen voor elk type van ge-
bruiker (valide personen, personen met een beperkte mobiliteit, 
personen die zich verplaatsen met een looprek of ook nog met 
een kinderwagen). 
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Bij de stopnauwkeurigheid moet rekening gehouden worden met 
de technische kenmerken en de bestemming van de lift. 

De stopnauwkeurigheid kan verhoogd worden door frequentiere-
geling. Deze motorregeling laat de liftsnelheid geleidelijk toe- en 
afnemen en dit onafhankelijk van de belading van de kooi. Deze 
frequentieregeling is geen verplichting maar kan een meerwaar-
de betekenen.
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5.1.2. Verlichting, noodverlichting en noodcommunicatie  
in de liftkooi

Hoewel liften over het algemeen betrouwbaar zijn, is een stroom-
storing nooit helemaal uit te sluiten. Bij een stroomstoring kan 
de lift tussen twee verdiepingen stilvallen. De gebruikers in de 
lift zijn verzekerd van noodverlichting en kunnen gemakkelijk de 
hulpdiensten te verwittigen. 

Alle recente liften zijn standaard voorzien van een noodverlich-
ting en een telefoonsysteem in de liftkooi. Deze systemen hebben 
tot doel om bij een eventueel defect de opgesloten passagiers 
gerust te stellen en hen de mogelijkheid te geven om snel en 
zeker een dienst te contacteren die snel kan ingrijpen.

Oudere liften hebben vaak enkel een alarmbel, die onvoldoende 
is als er verder in het gebouw niemand aanwezig is om adequate 
hulp te bieden.

Een goede (nood)verlichting in de kooi en een goede noodcom-
municatie maken de lift comfortabeler en veiliger.
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5.1.3. Afmetingen van de kooi

De oudere of mindervalide personen hechten veel belang aan de 
toegankelijkheid van de lift. Indien de lift in uw gebouw dikwijls 
gebruikt wordt door deze twee categorieën mensen moet u er-
over waken dat deze aan de volgende criteria voldoet:

•	 voldoende opening van de deur;

•	 voldoende ruimte in de kooi;

•	 voldoende comfort en een correcte stopnauwkeurigheid die 
een veilige instap en uitstap van de lift verzekert.
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In nieuwe gebouwen is het aanbevolen toegangscriterium voor 
een lift een kooi van minimum 110 cm breed, 140 cm diep met 
een toegang van 90 cm. Indien de bestaande lift aan deze criteria 
voldoet moeten bij de modernisatie dezelfde afmetingen behou-
den blijven.

Belangrijk: om de toegankelijkheid van de lift te garanderen 
voor mensen met een beperkte mobiliteit, moet de eigenaar/
beheerder aan het controleorganisme en de modernisatie-
firma melden dat personen met een beperkte mobiliteit re-
gelmatig van de lift gebruikmaken.

5.2. De kooideuren 
Een aantal oudere liften is niet voorzien van een deur aan de bin-
nenkant van de lift (= kooideur) of deze is niet volwandig (= vouw-
hekken). Bij het gebruik van de lift ziet u dan ook de schacht en 
de deuren van de verschillende verdiepingen waar de lift voorbij-
gaat. 

De gebruiker van de lift kan per ongeluk met handen of voeten 
de schachtwand of de stopplaatsdeuren raken terwijl de lift be-
weegt. Ledematen kunnen zo geklemd geraken, met ernstige 
letsels tot gevolg. 

Een andere mogelijke oorzaak van ongevallen is wanneer iemand 
met een groot voorwerp, bv. een afvalcontainer, een dergelijke lift 
neemt. Wanneer de container de schachtwand raakt, kantelt hij 
en drukt hij tegen de persoon die er achter staat. Zulke ongeval-
len kunnen dodelijk aflopen.
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De kooitoegang moet dus worden afgeschermd. Er bestaan ver-
schillende technieken.

Dit kan door het aanbrengen van een volwandige kooideur die 
voldoende mechanische weerstand biedt.

Kooihekken met openingen worden alleen maar aanvaard als er 
een soepele bekleding is waardoor er geen contact mogelijk is 
met de bewegende delen in de schacht.

Indien aanwezig, moet een kooideur voorzien zijn van een deur-
contact. Dit veiligheidscontact moet de beweging van de kooi on-
middellijk stoppen of verhinderen zodra de deur geopend wordt.

Wanneer de snelheid van de liftkooi niet hoger is dan 0,63 m/s 
kan er ook voor een elektronisch veiligheidsgordijn worden ge-
kozen. Dit is een reeks van elektronische ogen die de lift tot stil-
stand brengt wanneer iemand of iets te dicht bij de voorbijschui-
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vende wand komt en de (onzichtbare) lichtstraal onderbreekt. 
Het veiligheidsgordijn moet aan bepaalde criteria voldoen om de 
toegang voldoende af te dekken (zie de tekening hierna). U kunt 
verdere uitleg in de “Procedure voor de uitvoering van de risico-
analyse van een lift” terugvinden.

Bron: zie brochure “Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van 
een lift”1

5.3. Het tegengewicht
Het tegengewicht zorgt ervoor dat het systeem in balans blijft. Er 
moet vermeden worden dat bij een mechanisch falen de kooi in 
aanraking komt met het tegengewicht.

1 Zie http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_
tcm325-46209.pdf

http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
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Het tegengewicht wordt geleid door 2 stijve geleiders of 4 onaf-
hankelijke draadgeleiders of kabels.

Indien het tegengewicht geleid wordt door 2 onafhankelijke dra-
den of kabels opgesteld als 4 geleiders moet elke draad of kabel 
voorzien worden van een slapkabelcontact. 

Wanneer het tegengewicht zich in een aparte schacht verplaatst, 
volstaan de bestaande geleiders.

Als de afstand tussen kooi en tegengewicht in alle omstandig-
heden groot genoeg is om een botsing uit te sluiten, kan worden 
volstaan met 2 draadgeleiders of kabels.

5.4. De stopplaatsdeuren
Een stopplaatsdeur is voorzien van een positieve vergrendeling 
en een deurcontact.

Een positieve vergrendeling op de stopplaatsdeuren verzekert dat 
de kooi pas in beweging kan komen wanneer de stopplaatsdeur 
gesloten en vergrendeld is. Terzelfdertijd is er eveneens een be-
scherming tegen elke mogelijke opening van de stopplaatsdeur 
bij afwezigheid van de liftkooi.

De vergrendelingen moeten voorzien zijn van een veiligheidscon-
tact. Bij afwezigheid van veiligheidscontacten of bij slijtage aan 
het grendelmechanisme zou de lift kunnen blijven werken, zelfs 
bij een niet-vergrendelde stopplaatsdeur. De liftgebruiker zou 
bijvoorbeeld (on)opzettelijk de stopplaatsdeur kunnen openen bij 
afwezigheid van de liftkooi, mogelijk met een ernstige val in de 
liftschacht tot gevolg.
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Met andere woorden: de grendel is voorzien van een elektronisch 
contact (grendelcontact) dat aan de besturing van de lift door-
geeft dat de stopplaatsdeur vergrendeld en gesloten is en de lift-
kooi in beweging mag komen. Bovendien kan de stopplaatsdeur 
alleen geopend worden als de liftkooi op de desbetreffende stop-
plaats aangekomen is. 

Bij bestaande niet-gemoderniseerde liften zijn er doorgaans 
geen positieve vergrendelingen op de stopplaatsdeuren. In be-
paalde gevallen zijn er eenvoudige vergrendelingen op de stop-
plaatsdeuren aanwezig, in een aantal gevallen al automatische 
grendels, maar zelfs deze geven onvoldoende garanties voor een 
veilige werking van de lift.

5.5. De schachtwand
De schachtwand zorgt voor een vaste scheiding tussen de lift 
(kooi en/of tegengewicht) en zijn omgeving om de personen op 
stopplaatsen en/of trapzalen te beschermen.
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Sinds 1958 zijn de schachtwanden doorlopend en volwandig. Vóór 
1958 mochten de schachtwanden ook in traliewerk of smeed-
werk. Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 (Bijlage I 2e en 4b) 
voorziet erin dat de schachtwanden moeten verbeterd worden 
om klemmingsgevaar, val, aanraking met bewegende delen van 
de lift te voorkomen.

Schachtwanden moeten zo zijn uitgevoerd dat personen buiten 
de schacht niet in aanraking kunnen komen met onderdelen van 
de lift in de schacht. Dit geldt ook voor liften waarbij het tegen-
gewicht niet in dezelfde schacht loopt als de kooi. Een volledig 
omsloten schacht zonder openingen biedt vanzelfsprekend de 
beste bescherming. 

Panoramische liften of liften in een traphal hebben maar een ge-
deeltelijk omsloten schacht. Hiervoor bestaan er verschillende 
oplossingen waarbij dit geval per geval beoordeeld wordt. Eén van 
de mogelijke oplossingen kunt u terugvinden in de “Procedure 
voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift”. 

6. Juridische aansprakelijkheid  
bij ongevallen

Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging 
van liften stelt duidelijk dat de beheerder verantwoordelijk is voor 
de veiligheid van de lift. Volgens de definitie in datzelfde konink-
lijke besluit is de beheerder: “de eigenaar of diegene die in naam 
van de eigenaar de lift ter beschikking stelt van gebruikers”. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003030952&table_name=wet
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003030952&table_name=wet
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Net zoals van (mede-)eigenaars van residentiële gebouwen ver-
wacht wordt dat zij een veilige toegang verzekeren voor de huur-
ders, bezoekers en personen die professioneel tussenkomen, 
heeft ook de werkgever de plicht om veiligheid en bescherming 
te bieden aan zijn werknemers. Hieronder vallen ook de technici 
van keuringsorganismes, toezichthoudende overheidsdiensten, 
facility managers, hulpdiensten, liftonderhoudstechnici, enz. die 
professioneel tussenkomen op de installatie.

Wie is er nu aansprakelijk als er een ongeval gebeurt? Het ant-
woord op deze vraag is niet altijd eenvoudig te geven en wordt 
geval per geval door de rechtbank beoordeeld. Er zijn immers tal 
van factoren die meespelen. De aansprakelijkheid kan ook aan 
meerdere partijen worden toegekend. Bijvoorbeeld: 

•	 de eigenaar/beheerder van de lift, indien hij de lift niet laat 
onderhouden, herstellen of moderniseren;

•	 de onderhoudsfirma, indien het onderhoud niet goed is uit-
gevoerd;

•	 de installateur, indien de lift constructiefouten vertoont;

•	 een keuringsorganisme, indien het bepaalde tekortkomin-
gen niet heeft vastgesteld;

•	 de gebruiker, indien hij zich roekeloos heeft gedragen;

•	 de werkgever, omdat hij verantwoordelijk is voor de veilig-
heid van zijn werknemers;

•	 …
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Ga er als eigenaar/beheerder van de lift van uit dat u ten minste 
het volgende moet doen:

•	 de lift laten inspecteren, onderhouden en moderniseren zo-
als de wet het voorschrijft; 

•	 zo snel mogelijk tegemoetkomen aan de opmerkingen op 
inspectieverslagen;

•	 de veiligheidsproblemen oplossen zodra u er kennis van 
heeft. Indien nodig in tussentijd de lift buiten dienst stellen;

•	 al de nodige documentatie bijhouden.

Wat betreft de modernisatie van de liften aan het moderne vei-
ligheidsniveau, bepaalt het koninklijk besluit betreffende de be-
veiliging van liften van 9 maart 2003 wat de veiligheidsaspecten 
en de nodige maatregelen zijn. In het koninklijk besluit worden 
termijnen vastgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de ei-
genaar/beheerder dat hij tijdig contact opneemt met een mo-
dernisatiebedrijf zodat de werken binnen de gestelde termijnen 
kunnen worden voltooid.

7. Besluit
Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 legt een aantal verplich-
tingen op om de veiligheid van elke gebruiker te garanderen. Het 
gaat hier immers toch om installaties met een lange levensduur 
en die een groot risico kunnen inhouden. De liften worden ver-
plicht onderworpen aan regelmatige controles en soms ook aan 
renovatie of modernisatieprojecten met als doel: een Belgisch 
liftenpark dat voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.



24

8. Woordenlijst

Regularisatieattest Attest dat de EDTC, dezelfde die ook de 
risicoanalyse heeft opgesteld, uitreikt na 
de (positieve) keuring van de volledige 
modernisatiewerken

Beheerder De eigenaar of diegene die in de naam van 
de eigenaar de lift ter beschikking stelt 
van gebruikers

EDTC Externe Dienst voor Technische Controle, 
beter gekend als het keuringsorganisme 
dat de preventieve inspectie van de lift uit-
voert.

Eigenaar van de lift Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
lift in eigendom bezit

Elektronisch veilig-
heidsgordijn

Immateriële afscherming van een gevaar, 
voornamelijk via lichtcellen. Wanneer iets 
of iemand de immateriële barrière door-
breekt, stopt de lift. Andere gebruikte 
termen zijn: elektronisch lichtgordijn of 
fotocellengordijn.

Frequentieregeling Regeling van een elektrische motor om 
zachtjes te versnellen en te vertragen/
stoppen

Kooideur Deur die de kooitoegang afschermt zodat 
personen in de kooi beschermd zijn tegen 
het in contact komen van de wand (deur 
die mee beweegt met de kooi).
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Noodcommunicatie Systeem dat een in een lift opgesloten 
persoon in staat stelt te communiceren 
met een noodcentrale zodat een techni-
cus kan worden opgeroepen om hem/
haar uit de lift te bevrijden. 

Noodverlichting Verlichting die automatisch aangaat bij 
het wegvallen van de netspanning.

Onderhoudsbedrijf Bedrijf dat het regelmatige onderhoud 
van de lift uitvoert.

Risicoanalyse Onderzoek van de veiligheidsaspecten, 
vermeld in bijlage I van het koninklijk be-
sluit van 9 maart 2003, om na te gaan of 
voor de gevaren voldoende maatregelen 
werden uitgevoerd.

Stopnauwkeurigheid Maat voor het hoogteverschil van een 
op de stopplaats gestopte lift tussen de 
drempel van de kooi en de drempel van 
de stopplaats.

Stopplaatsdeur Schachtdeur op elke stopplaats (verdie-
ping), die toegang verleent tot de kooi 
(deur vast aan het gebouw). Beter bekend 
als de bordesdeur.
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9. Een liftongeval melden 
De eigenaar/beheerder van een lift moet het “Centraal Meldpunt 
voor Producten” van de FOD Economie onmiddellijk op de hoogte 
brengen van elk incident of ernstig ongeval overkomen aan een 
gebruiker bij het gebruik van een lift.

Om het Meldpunt te contacteren:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
Centraal Meldpunt voor Producten

North Gate 
Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel

Tel.: 02 277 92 85 
Fax: 02 277 54 38 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

mailto:belspoc@economie.fgov.be
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10.  Vragen over de reglementering  
of een klacht?

Klachten aangaande keuringsorganismes en liften in arbeids-
omgeving: 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel 
Tel: 02 233 41 11 
Fax: 02 233 44 88 
E-mail: hua@werk.belgie.be

Vragen over de reglementering en klachten tegen installateurs, 
onderhoudsbedrijven, modernisatiesbedrijven, enz.:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid  
Dienst Reglementering Veiligheid  
North Gate  
Koning Albert II-laan 16  
1000 Brussel 
Tel.: 02 277 76 99  
Fax: 02 277 54 39  
E-mail: ensure@economie.fgov.be

Tel:02
mailto:fod@werk.belgie.be
mailto:safety.prod@economie.fgov.be
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11. Verdere informatie

Contact Center
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Contact Center 
Vooruitgangstraat 50  
1210 Brussel 
Tel. (gratis nr.): 0800 120 33  
Fax (gratis nr.): 0800 120 57

Publicaties
Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

Gids voor de toepassing van het koninklijk besluit van 9 maart 
2003 over de beveiliging van liften

Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift

Websites
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_
et_services/Liften/

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:  
http://werk.belgie.be/personenliften/

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/proprietaire_prenez_garde_a_la_securite_de_votre_ascenseur.jsp
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/guide_application_ar_9-03-2003_securite_ascenseurs.jsp
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/guide_application_ar_9-03-2003_securite_ascenseurs.jsp
http://economie.fgov.be/nl/binaries/32-Brochure_risicoanalyse_tcm325-46209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/
http://werk.belgie.be/personenliften/


Vooruitgangstraat 50
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Ondernemingsnr.: 0314.595.348
http://economie.fgov.be
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