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BESPREKINGSVERSLAG VAN DE OVERLEGVERGADERING VAN DE VLR/NLB-ARBOCOMMISSIE VAN 
MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 IN WIJKCENTRUM “DE SCHAKEL” IN DE BILT 
 
 
Aanwezig:  
 
Hopmann Liftservice B.V. – Dhr. R. Delsen (RD) 
KONE B.V. – Dhr. R. Delsen (RD) 
Lödige Benelux  – Dhr. R. Aarts (RA)  
Mitsubishi Elevator Europe B.V.  – Dhr. A. Kwantes (AK)  
MO2 B.V. (NLB) – Dhr. C. Oomen (CO)  
Möhringer Liften B.V.  – Dhr. Chr. Jakobs (CJ) 
Otis B.V. – Dhr. J. Greven (JG) 
Schindler Liften B.V. – Dhr. Chr. Jakobs (CJ)  
ThyssenKrupp Liften B.V.  – Dhr. G.J. Kroon (GJK)   
TÜV Nederland QA B.V. – Dhr. R. Baetsen (RB)  
 
Vereniging FME-CWM (VLR) – Dhr. K. van der Sluijs (KvdS) 
 
Afwezig: 
 
Liftinstituut – Dhr. W. Kasteleijn (WK) met kennisgeving 
Orona The Netherlands B.V. – Dhr. K. Legez (KL) met kennisgeving 
Veturo B.V. – Dhr. P. Wolbers (PW)  
 
 
Agendaleden:  
 
Astralift – Dhr. M. van Gilst 
Balans Liftadvies B.V. – Dhr. G. Bal 
DLV – Dhr. R. Geradts  
Liftenland – Dhr. H. Wallenburg 
LIFTINTERMEDIAIR – Mw. H. Bos-Meems 
Liftservice Den Haag – Dhr. I.A.G. Lange 
Mulder Liftservice B.V. – Dhr. R. Vankan / Dhr. M. Palmen 
Mulder Montage B.V. – Dhr. G.L.J. Verweij 
Otis B.V. – Dhr. H. van Ellm 
Reco Special Products – Dhr. R. van der Bruggen 
Starro Liften B.V. – Dhr. A. Rosenbrand 
TDK liftplan B.V. – Dhr. J.S. Kuipers / dhr. G. Tierie 
Wittur BV – Dhr. J. Stoop 
Strukton Systems b.v.  – Dhr. R. Velthuis 
Vereniging FME-CWM – Dhr. R. van Beek 
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Voorzitter: Dhr. R. Delsen 
Secretaris: Dhr. K. van der Sluijs 
 
 
Agenda:  
 
1. Opening 
2. Goedkeuring van de agenda c.q. overige in te brengen agendapunten 
3. Verslag van de commissievergadering van 22-09-2014 en actiepuntenlijst 
4. Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
5. Jaarplan 2014 / 2015 
6. Ongevallen VLR/NLB 
7. Nader ingebrachte agendapunten    
8. Datum volgende vergadering 
9. Rondvraag en Sluiting 
 
 

 
 
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
De algemene opmerking wordt gemaakt dat de herziene publicaties niet als laatste versie (in pdf) op 
de website staan opgenomen. Kees van der Sluijs is onaangenaam verrast. Hij kan hier op dit 
moment weinig mee en vraagt de commissieleden dat zodra zij dit constateren, zij dit met concrete 
opgave om welke publicatie het gaat, rechtstreeks melden bij secretaresse Larissa Borsboom die voor 
opname van de juiste versies op de website verantwoordelijk is. (Naschrift: Larissa Borsboom heeft 
aangegeven dat het slechts een enkele publicatie betrof en hiervoor een verklaarbare reden was. Het 
verzoek is om in voorkomende gevallen zoals bovengenoemd te handelen). 
 
De heer Ko Legez heeft zich definitief afgemeld als lid van de Arbocommissie. Dit betekent dat een 
bedrijf als Orona hierin thans niet is vertegenwoordigd en dat is geen goede zaak. Kees van der Sluijs 
wordt gevraagd om bij Corné van der Lans, algemeen directeur van Orona, na te vragen of een 
andere medewerker namens Orona kan worden afgevaardigd.                                                 Actie: KvdS 
 
 
2. Goedkeuring van de agenda c.q. overige in te brengen agendapunten 
 
Ten aanzien van agendapunt 5 wordt de Veiligheidsdag gememoreerd. Na enige discussie besluit de 
Arbocommissie dat zij hiervoor voor dit jaar geen rol voor haar ziet weggelegd. Gesuggereerd wordt 
nog een symposium als aftrap. 
 
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
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3. Verslag van de commissievergadering van 22-09-2014 en actiepuntenlijst 
 
Blad 1:  
► Desgevraagd laat Kees van der Sluijs weten dat het woord ‘CONCEPT’ in de titel betrekking heeft 
op het feit dat het verslag pas na behandeling kan worden goedgekeurd en vastgesteld. Om 
verwarring te vermijden zal hij dit voortaan achterwege laten.  
Blad 6:  
► Jacobs = Jakobs, met excuses voor deze veelgemaakte fout. 
► De zin ‘Tevens meldt hij een ongeval met een duim bij het hijsen’ dient te zijn: ‘Tevens wordt een 
ongeval gemeld, waarbij een duim tussen twee framedelen bekneld raakte’. 
 
Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de actiepuntenlijst valt het volgende te melden:  
 

14 Checken tussenstand 
deelname PMO bij 365 

KvdS 11-02-2013 A 

 - Rondsturen definitieve versie 
vragenlijst PMO 

secretariaat / KvdS 22-09-2014 A? 

 
Het secretariaat heeft de week daarvoor via Roger Delsen de vragenlijst toegestuurd gekregen. Het 
gaat om twee formulieren van ArboNed, één voor buitendienstmedewerkers en één voor 
kantoorpersoneel, echter er blijft onduidelijkheid over de laatste versie zoals deze met de 
Arbocommissie is afgesproken. Dit dient dan ook nog een keer te worden gecheckt. André Kwantes 
zal dit voor zijn rekening nemen. (Naschrift: dit is afgehandeld. De laatste versie staat opgenomen in 
de offerte van voorheen 365 KeurCompany, echter daar zijn nog een aantal modules aan toegevoegd. 
Deze zullen met de vergaderstukken voor de eerstvolgende commissievergadering worden verspreid) 
 

25 Ongevallen met alle bekende 
en relevante bijzonderheden 
ook altijd schriftelijk melden 
aan VLR-secretariaat 

Allen (inclusief 
NLB-
lidbedrijven) 

22-04-2013 Door- 
lopend 

Door- 
lopend 

 
Besloten wordt dat het goed zou zijn om ongevallen die men in de aankomende 
commissievergadering wenst te noemen en te behandelen, van te voren te melden bij het 
secretariaat waarna deze verzameld en schriftelijk als vergaderstuk kunnen worden ingebracht. 
 

41 Toestemming delen toolbox AK 22-09-2014 

 
André Kwantes heeft Willem Kasteleijn afgelopen vrijdag laten weten dat Sabic NIET wenst dat hun 
naam voor deze doeleinden wordt genoemd. Hij heeft de toolbox daarom ‘geanonimiseerd’ (lijkt erg 
veel op magazine 321). Willem Kasteleijn heeft vervolgens laten weten twee opmerkingen over de 
toolbox te hebben:  
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► Genoemd wordt een aantal voorzorgsmaatregelen in de machineruimte. Het lijkt Willem 
Kasteleijn van toegevoegde waarde om daarbij de beoordeling van de staat en werking van de rem 
specifiek te noemen. 
► Als wordt opgenomen dat de lift wél werd gekeurd (met een !), dan zou geschreven moeten 
worden dat de installatie wordt onderhouden. Daarbij vindt Willem Kasteleijn het een belangrijke 
toevoeging in de toolbox, om dus niet blind te varen op de keuring of het onderhoud. Keuring is een 
momentopname. Het aangegeven ongeval illustreert helaas dat het na de keuring, die voor zover hij 
zich kan herinneren een half jaar voor het ongeval was uitgevoerd, niet kon voorkomen dat daarna 
het slapkettingcontact kon lostrillen, waardoor het ongeval kon ontstaan, aldus Willem Kasteleijn.  
André Kwantes zal dit thans aanpassen. (Naschrift: dit is afgehandeld. Het stuk zal worden 
toegevoegd aan de stukken ten behoeve van de eerstvolgende commissievergadering) 
 

VLR-brochure 

“Liftmonteurszakboekje” (2008)  

André Kwantes A 

- - Aanvullende passage over kwartsstof André Kwantes A 

- Aanpassing middels verwerking van 

handmatige mutaties AK met nieuwe 

gevaarsymbolen 

Larissa Borsboom (middels het nog niet 
beschikbare Word-bestand) 

T.z.t.  

 
Paul Wolbers zou over het Word-bestand beschikken. Hij is onverwacht niet aanwezig. Het 
secretariaat zal navraag doen. (Naschrift: Paul Wolbers blijkt hier niet over te beschikken) 
 

 
4. Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
 
Er zijn verder geen mededelingen te doen of stukken te behandelen, anders dan die onder de overige 
punten aan bod zullen komen. 
 
 
5. Jaarplan 2014 / 2015 

Arbocatalogus. 
 
De werkgroep heeft een offerte opgevraagd bij de Stichting Adviescentrum Metaal (zie 
http://www.metaaladvies.nl/). Daarin is rekening gehouden met 900 uur door de Arbocommissie, 
waarbij dan de stichting het volledige traject zal begeleiden. De prijs komt neer op een maximum van 
€ 40.000,-, exclusief de eigen uren van de Arbocommissie. Met de inzet van de Arbocommissie zelf 
zou dat neerkomen op een bedrag tussen de € 20.000,- en € 40.000,-. 
Een alternatief is nog om bij Kees Halm na te vragen, hoe de huidige Arbocatalogi tot stand zijn 
gekomen en in hoeverre hij ook zou kunnen offreren.  
Rekening wordt gehouden met een traject van twee tot drie jaar en een jaarlijks bedrag van € 
15.000,-. Alternatief voor (aanvullende of gedeelde) financiering zou ook het subsidiefonds van de 
beheerstichting binnen de Holding van het Liftinstituut nog kunnen zijn. 
 

 

http://www.metaaladvies.nl/
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6. Ongevallen VLR/NLB 
 
Er wordt gestart met het gebruikelijke meldingsrondje ongevallen. Desgevraagd besluit de 
Arbocommissie dat Kees van der Sluijs dit niet behoeft te notuleren, uitsluitend de actiepunten die 
hieruit voortvloeien.  

 
 

7. Nader ingebrachte agendapunten  
 
Willem Kasteleijn laat weten dat het Liftinstituut op zoek is naar een nieuw type stofzuiger, compact 
en scherp van prijs. André Kwantes zal de mogelijkheden nagaan en de suggesties doorsturen.                                                                          
Actie: AK 
 
 
8. Datum volgende vergadering 

Jaarrooster 2015. 
 
Het voorliggende jaarrooster wordt behandeld. Jan Greven laat weten dat hij voor 2 maart 
verhinderd is, zodat de commissievergadering wordt verschoven naar 9 maart, wat nog altijd de 
maandag voorafgaand aan de algemene ledenvergadering betreft, zoals gebruikelijk. Het secretariaat 
zal zorgdragen voor het inschieten van de vier Outlook-vergaderverzoeken. (Naschrift: dit is 
afgehandeld) 
 

 
9. Rondvraag en Sluiting 
 
Niets meer aan de orde en mede met het oog op de klok, sluit de voorzitter de vergadering met dank 
aan de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
Buiten de vergadering om vraagt Cees Oomen om: 
- de branche-RI&E;  
- de kostprijs van het liftmonteurszakeboekje voor niet-leden, nu is besloten dit als een exclusieve 
VLR-publicatie te handhaven. 
(Naschrift: de branche-RI&E is hem de volgende dag toegezonden, echter er bestaat onduidelijkheid 
over de status van deze versie. Dit zal zo nodig worden behandeld in de eerstvolgende 
commissievergadering. De kostprijs voor leden en niet-leden zal opnieuw moeten worden bepaald, nu 
de oude voorraad gratis is vergeven aan de VLR-leden en het boekje zal worden herzien en in herdruk 
dient te worden genomen) 
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ACTIEPUNTENLIJST 
 

Nr. Actie Door Datum inbreng  
en vaststelling 

Status Gereed 
(planning) 

      

14 Checken tussenstand 
deelname PMO bij 365 

KvdS 11-02-2013 A  

 - Rondsturen definitieve versie 
vragenlijst PMO 

secretariaat / KvdS 22-09-2014 A?  

 - Balans deelnemers opmaken 
voor eindrapport 

ArboNed / KvdS 22-09-2014  Eind 2015 

29 Aanpassing publicatie 
‘Schachttoegang in 
penthouse’ + verspreiding en 
publicatie na laatste 
behandeling in SBCL 

WK + KvdS 29-11-2013 I  

39 Ongevalsanalyse en oproep 
daartoe 

GK + KvdS 30-06-2014  januari 
2015 

40 Plan van Aanpak 
Arbocatalogus 

AK, CJ en GJK 22-09-2014 I  

41 Toestemming delen toolbox AK 22-09-2014 A  

42 Vertegenwoordiger Orona in 
Arbocommissie  

KvdS 24-11-2014   

43 Stofzuiger-suggesties voor 
Liftinstituut 

AK 24-11-2014   

 
 
Legenda bij lijst hiervoor: 
 

A Afgehandeld 

B Bestuur 

I In behandeling 

LB Larissa Borsboom  

V Vervallen 

 
 
Herziening publicaties als actiepunten: 
 

Publicatie Verantwoordelijke voor 
herziening en screening 
noodzaak daartoe c.q 
aanvullende actienemer 

Status 

   

VLR-brochure André Kwantes A 
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“Liftmonteurszakboekje” (2008)  

- - Aanvullende passage over kwartsstof André Kwantes A 

- Aanpassing middels verwerking van 

handmatige mutaties AK met nieuwe 

gevaarsymbolen  

Larissa Borsboom (middels het nog niet 
beschikbare Word-bestand) 

T.z.t.  

- Toezenden pdf van boekje aan AK Larissa Borsboom V 

VLR/NLB publicatie “Toegang in 

penthouse” (2009) 

Willem Kasteleijn (reeds in 
voorbereiding: 2014) 

I 

VLR-rapport “Rapport Warmte in 

Machinekamers en Schachten” (2004) 

André Kwantes Midden oktober 2014 

- T.b.v. hiervan vooraf toezenden info KONE 

m.b.t. weersomstandigheden etc.  

Roger Delsen Dit moet eerst nog door de 
OR van KONE worden 
behandeld. 

 
 
 
 


