
VLR Algemene Ledenvergadering 23 september 2015   1 

 
 
 
 

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de VLR, gehouden op 
woensdag 23 september 2015 bij FME in Zoetermeer.   
 
 
 
Aanwezig: 
 
M. van Gilst Astralift  x 
G. Bal Balance Liftadvies B.V.  
R.A.B. Geradts DLR Adviesgroep BV x 
L.J. Hopmans FME Advocaten x 
H. Bussing KONE B.V. x 
H. Wallenburg Liftenland.nl x 
A. Fens Liftintermediair m.k.a. 
H.A. Bos-Meems Liftintermediair m.k.a. 
I.A.G. Lange Liftservice Den Haag B.V. 

 L.J. Aardoom Lödige Benelux x 
E. Visser Mitsubishi Elevator Europe B.V. m.k.a. 
K. Blanquart Möhringer Liften B.V. x 
M.M.H. Palmen Mulder Liftservice B.V. m.k.a. 
R. Vankan Mulder Liftservice B.V. m.k.a. 
G.L.J. Verweij Mulder Montage B.V. x 
C.A. van der Lans Orona The Netherlands B.V. m.k.a. 
M.J.A.G. Deelen Otis B.V. x 
R. van der Bruggen Reco Special Products B.V. m.k.a. 
K. Sloot Schindler Liften B.V. x 
A. Rosenbrand Starro Liften x 
R. Velthuis Strukton Systems x 
J. Kuipers TDK Liftplan BV x 
G. Tierie TDK Liftplan BV x 
R. Koopman ThyssenKrupp Liften B.V. x 
P.J. van Vliet Uni-Lift BV 

 M. Pieneman Wittur BV x 
J. Stoop  Wittur BV  

 
C.J. van der Sluijs VLR x 
L. Borsboom VLR x 

      
 
Voorzitter : Marc Deelen 
Directeur  : Kees van der Sluijs 
Verslag      : Larissa Borsboom 
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Agenda:  
 
1) Opening en woord van welkom 
2) Presentatie van en toelichting op document btw-verlegd 
3) Presentatie Instapmogelijkheid Liftmonteursopleiding ROVC 
4) Goedkeuring van de agenda c.q. nog in te brengen agendapunten 
5) Behandeling van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering van  

05-06-2015 en actiepuntenlijst 
6) Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
7) Gedragscode VLR 
8) Verslag vertegenwoordigers commissies  
9) Werkgroep ‘Risicoanalyse van personenliften | Een onderzoek naar de ongevallen en 

gebruiksintensiteit’ 
10) Follow-up strategisch plan VLR  
11)   Presentatie Agenda nieuwe bestuur  
12)   Nader ingebrachte agendapunten 
13)   Datum volgende vergadering 
14)   Rondvraag en Sluiting 
 

 
 
 
1. Opening en woord van welkom 
 Marc Deelen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom 

richt hij tot Kurt Blanquart, algemeen directeur van Möhringer Liften, die de ledenvergadering 
voor het eerst bijwoont. Er volgen een drietal presentaties: 
- Presentatie van en toelichting op document btw-verlegd door Karel Soeters, financieel 
 directeur KONE. (Reeds toegezonden; zie nogmaals bijlage bij dit verslag). 
- Presentatie Instapmogelijkheid Liftmonteursopleiding ROVC door Martijn van Gilst, in 

aanwezigheid van Erik Stern, projectmanager SOL, bij afwezigheid van Evert Visser, 
bestuurslid SOL namens VLR. (Zie bijlage bij dit verslag) Deze presentatie vindt plaats in 
navolging van de e-mail aan de leden van 08-07-2015 met onderwerp: ‘VLR | nieuwe 
ontwikkelingen m.b.t. liftmonteursopleiding ROVC | instapmogelijkheid per september 
aanstaande !’ Erik Stern laat aansluitend de stand van zaken met betrekking tot de SOL 
weten. Hij informeert de leden dat de huidige opleidingen van de SOL tot 31-12-2017 
aangeboden blijven.  

- Presentatie Agenda nieuwe bestuur door Marc Deelen, Voorzitter VLR. (Reeds 
toegezonden; zie nogmaals bijlage bij dit verslag) De agenda wordt langsgelopen middels 
de achtereenvolgende PowerPointsheets. De leden worden uitgenodigd om commentaar 
en input te leveren, waarvoor de Powerpointpresentatie hen zal worden toegezonden. 
(Naschrift: dit is geschied). Voor nu worden alvast de volgende opmerkingen gemaakt.  

 ► Koert Sloot laat weten binnen de VLR te worstelen met de relatie met de 
adviesbureau’s, die immers ook klanten zijn. Er dient een duidelijk onderscheid te worden 
gemaakt tussen liftenfirma’s en klanten, aldus Koert Sloot. 
► Ten aanzien van een gestructureerde wijze van samenwerking met de NLB zal 
binnenkort actie worden ondernomen.                                                                   Actie: bestuur 
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2.    Presentatie van en toelichting op document btw-verlegd 
 Gehouden, zie punt 1. 
 
 
3. Presentatie Instapmogelijkheid Liftmonteursopleiding ROVC 
 Gehouden, zie punt 1. 

 
 
4. Goedkeuring van de agenda c.q. nog in te brengen agendapunten 
 De agenda wordt goedgekeurd met alleen de mutaties:  
 ► dat de doornummering niet klopt en wordt gecorrigeerd na agendapunt 10;  

► dat ook de presentatie onder agendapunt 11 (was het tweede agendapunt 10) eveneens 
hiervoor onder agendapunt 1 heeft plaatsgevonden. 
De agenda wordt daarmee goedgekeurd en vastgesteld. 

 
 

5. Behandeling van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering van  
 05-06-2015 en actiepuntenlijst 
 Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering van 05-06-2015 wordt goedgekeurd.  
 Ten aanzien van de actiepuntenlijst valt het volgende te melden.  

Punt 74, Communicatie richting ministerie SZW m.b.t. onafhankelijkheid keurende instantie bij 
onderzoek gebruikersongeval 
► Er is op woensdag 21 oktober aanstaande een afspraak ingepland met Marc Deelen, Kees 
van der Sluijs, de heer Sluijsmans en zijn leidinggevende de heer Triemstra. 
Punt 78, Enquête portal producten en diensten 
► Liftservice Den Haag, Schindler en Strukton hebben hun gegevens ten behoeve van de 
portal nog niet aangeleverd. KONE heeft inmiddels aangeleverd.  

 
 

6.     Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
 Er is een brief van Koert Sloot, Algemeen Directeur Nederland van Schindler Liften B.V. 

ontvangen, waarin de aanwezigheid van een jurist als voorwaarde voor het VLR-lidmaatschap 
van Schinlder wordt gesteld. Dit zal besproken worden tijdens het aansluitende agendapunt. 
Er zijn verder geen mededelingen en overige stukken ter behandeling ingebracht, dan die 
onder de overige agendapunten zullen worden besproken. 

       
 
7.   Gedragscode VLR 

Bespreking van een eventuele aanpassing naar aanleiding van de code of conduct van een 
aantal VLR-lidbedrijven.  
Tot voor kort zat er een jurist bij de algemene ledenvergadering aan op verzoek van OTIS. 
Marc Deelen heeft met OTIS destijds kunnen afspreken dat dit niet meer nodig was, tenzij de 
stukken ruimschoots voorafgaand aan de algemene ledenvergadering verzonden worden en 
Kees van der Sluijs te allen tijde aanwezig is. Toch zijn er nu weer geluiden dat het aanzitten 
van een jurist wenselijk is. Koert Sloot geeft aan dat dit de procedure is bij Schindler Liften. 
Marc Deelen vraagt aan Koert Sloot, of het een idee is om een statement te maken middels 
een brief aan het legal department van Schindler Group BV. Deze zal dan opgesteld worden 
door de VLR samen met Lindsay Hopmans. Koert Sloot geeft aan dat hij dat goed vindt. 
Lopende dit punt wordt de aanwezigheid bij de ledenvergaderingen van jurist Lindsay 
Hopmans gegarandeerd en aanpassing van de gedragscode geparkeerd.   
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Harold Bussing geeft aan dat er een zin in het concept staat die er uit zou moeten. Het betreft 
de volgende zin: 
A. ZORGVULDIGE PROCEDURES, punt 3: […] “Na de formele sluiting van de vergadering is 
voortzetting van de samenkomst in formele sfeer toegestaan, mits niet over (voorgenomen) 
marktgedrag of individuele marktgegevens wordt gesproken”. 
Hij motiveert dit, door te stellen dat dit suggereert als zou de vergadering dan feitelijk nog niet 
zijn afgelopen. Dat is niet het geval: de vergadering is dan beëindigd en ook dan dienen de 
lidbedrijven zich – ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - te onthouden van voornoemd 
gedrag. De leden en Lindsay Hopmans gaan akkoord met het verwijderen van deze zin en 
Lindsay Hopmans zal de gedragscode hiermee aanpassen.                      Actie: Lindsay Hopmans 
 
 

8.   Verslag vertegenwoordigers commissies 
 

a. Technische Commissie  
Mentor Martijn van Gilst geeft aan dat er in de laatste Technische Commissie passend 
afscheid is genomen van Wim Offerhaus. De vacatures die er waren met zijn vertrek zijn 
inmiddels al weer vervuld. Rudi van Seters van KONE heeft bijna alle 
vertegenwoordigingen overgenomen en is nu secretaris van de Technische Commissie. De 
vertegenwoordiging in het CCvDL is overgenomen door Martin Hendriksen van DLR. Rudi 
van Seters had reeds zitting in het CCvDL en de VLR heeft hierin drie, waardevolle zetels, 
waarbij het dan ook zaak is dat deze allen met de juiste mensen worden bezet. 
De Technische Commissie heeft een oproep aan de leden uitgezet voor input/vragen. Er is 
één vraag binnengekomen van Ad Rosenbrand. Deze is inmiddels beantwoord door 
Martijn van Gilst middels een brief.  
 

b. SBCL / CCvDL 
Zie hierna onder agendapunt 13, rondvraag.  
 

c. ARBO-commissie 
Mentor en commissiesecretaris Kees van der Sluijs laat aansluitend op het meegezonden 
verslag van de arbocommissievergadering van 01-06-2015 weten, dat de commissie        
14-09-2015 weer bij elkaar is geweest. Ten aanzien van PMO, Arbocatalogus en de 
projectgroep met betrekking tot afzettingen van verkeersroltrappen is er sprake van een 
aantal ontwikkelingen die naar hun aard en op dit moment geen afstemming met de 
ledenvergadering verlangen. Zie ook onder de rondvraag. 

  
d. Contactgroep FME cluster Bebouwde Omgeving 
 Dit punt zal doorgeschoven worden naar de volgende algemene ledenvergadering i.v.m. 
 de afwezigheid van Corné van der Lans.  
 

 
9.   Werkgroep ‘Risicoanalyse van personenliften | Een onderzoek naar de ongevallen en 
 gebruiksintensiteit’ 
 Strategische follow-up op basis van de conclusies van het rapport. 

Gerrit Tierie geeft desgevraagd aan dat de werkgroep bij elkaar is geweest en tot de conclusie 
is gekomen dat het ministerie van SZW eerst zal moeten aangeven, welke gegevens de 
overheid op welke wijze geregistreerd wenst te zien, voordat de werkgroep aanbevelingen zal 
kunnen doen. Dit zal worden meegenomen in het gesprek dat Marc Deelen en Kees van der 
Sluijs op 21-10-2015 op het ministerie zullen hebben. Zie hiervoor onder agendapunt 5, 
actiepunt 78.  
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10.   Follow-up strategisch plan VLR 
 

a) Werkgroep Communicatie 
 De leden geven desgevraagd aan dat ze het idee hebben dat het magazine Liftbouw niet 

veel gelezen wordt. De vraag is dan ook, of de VLR-bijdrage wel zin heeft. Op 3 november 
zal de commissie weer bij elkaar komen en hier is Sander van Hout van Liftbouw ook voor 
uitgenodigd, zodat een evaluatie kan plaatsvinden.  

 
b) Werkgroep Energie & Milieu 

Dit punt zal doorgeschoven worden naar de volgende algemene ledenvergadering i.v.m. 
de afwezigheid van Corné van der Lans. 

 
 
11.   Presentatie Agenda nieuwe bestuur 
 Presentatie is hiervoor gehouden onder agendapunt 1.  
 
 
12.  Nader ingebrachte agendapunten 
 De volgende vergadering is gepland op vrijdag 11 december om 12.00 uur.  Deze zal wederom 

gehouden worden bij FME in Zoetermeer.  
 
 

   13.  Rondvraag en Sluiting  
 Kees van der Sluijs geeft aan dat er een uitnodiging is verstuurd door de SBCL voor een 

symposium op 5 november. Paul Uilenbroek heeft destijds een ledenlijst ontvangen om ook de 
leden een uitnodiging te sturen. De leden geven aan dat zij niets ontvangen hebben. Larissa 
Borsboom zal contact opnemen met Paul Uilenbroek en vragen hoe dit kan. (Naschrift: Dit is 
geschied. De leden moeten alleen een uitnodiging hebben ontvangen) 
 
In de voorafgaande bestuursvergadering is afgesproken om de altijd gehanteerde 
agendastructuur waarmee alle commissies, werkgroepen en externe vertegenwoordigingen 
aan bod komen, te doorbreken en alleen die punten te agenderen die van belang zijn voor de 
directies of hun afgevaardigden binnen de ledenvergadering, en die hun inspraak en besluit 
verlangen. Dit dient op de agenda dan ook nader te worden toegelicht, zodat de deelnemers 
van tevoren weten wat er besproken zal worden en wat er van hen wordt verlangd. Vanuit 
commissies, werkgroepen en afgevaardigden binnen de externe vertegenwoordigingen zal niet 
langer verslag worden gedaan voor zover het lopende zaken betreft die geen relevantie voor de 
directies hebben en voldoende gemandateerd zijn aan betrokkenen. Zij zullen worden gevraagd 
om binnen de ledenvergadering zelf en uitsluitend nog periodiek verslag van hun werk te doen, 
bijvoorbeeld bij het bespreken van een jaarplan en de behaalde resultaten van een jaarplan.  
 
Verder zijn en er geen vragen. Marc Deelen dankt iedereen voor zijn komst en sluit de 
vergadering om 15.00 uur. 
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Goedgekeurd in de ledenvergadering van 11 december 2015:  
 
 
Voorzitter:        Directeur: 
 
 
 
 
M.J.A.G. Deelen      C.J. van der Sluijs 
 
 
Advocaat: 
 
 
 
 
Mr. L.J. Hopmans 
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Actiepuntenlijst ALV 
 

 

nr. actie actienemer gereed 

74.  Communicatie richting ministerie SZW m.b.t. 
onafhankelijkheid keurende instantie bij onderzoek 
gebruikersongeval; hieraan gekoppeld:   
Afspraak maken periodiek overleg de heer Sluijsmans  Borsboom      z.s.m.   
(SZW) en Marc Deelen, Kees van der Sluijs 
 

Bestuur 
 
 
secretariaat 

21-10-2015 

78. Enquête portal producten en diensten Liftservice Den 
Haag, 
Schindler en 
Strukton 
 

 

83. Voorstel strategische follow-up RIGO-rapport werkgroep 
met o.a. G. 
Tierie, G. Bal 
en K. v.d. Sluijs  
 

 

91. Uitnodigen NLB voor een bestuurlijk overleg bestuur via  
K. v.d. Sluijs 

16-12-2015 

92. Navraag doen bij SBCL voor de uitnodiging van het 
symposium 5 november 

L. Borsboom afgeh. 

93. Brief opstellen statement Schindler Group betreft 
aanzitten jurist algemene ledenvergaderingen 

Bestuur VLR en 
L.  Hopmans 

vervall.  

94. Aanpassing gedragscode L. Hopmans afgeh. 

 


