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Bickt: 
deskundig persoon 

 
Persoon die over de benodigde kennis en praktische ervaring beschikt en van de benodigde instructies is voorzien om vereiste taken te kunnen uitvoeren. 
Deze persoon:  

- is op de hoogte van de gebruiksvoorschriften;  

-  is op de hoogte van de onderhoudsvoorschriften;  

-  kent de risico’s die voortkomen uit en/of samenhangen met het gebruik;  

-  kent de grenzen van het gebruik;  

-  is op de hoogte van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik.  

In dit document worden onderscheiden:  

 -een deskundig persoon op niveau 3 (profiel conform het BCP): deze persoon heeft c.q. functioneert  

op MBO werk- en denkniveau;  

- een deskundig persoon op niveau 5 (zoals bedoeld in het BCP): deze persoon heeft c.q. functioneert  

op HBO werk- en denkniveau.  
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Samenvattende tabel 

 

Wat Wanneer Wie Actie Documentatie 

Ingebruikname 

keuring 

Bij oplevering, voor 

eerste gebruik 

Afnemer/eigenaar Keuring door 

deskundig persoon 

op niveau 5 

Ja 

Controle Voor elk gebruik Gebruiker Visueel op 

technische staat en 

geschiktheid voor 

het beoogde gebruik 

Nee, tenzij gebreken 

worden gevonden 

die leiden tot een 

inspectie 

Inspectie Ten minste 1x per 

jaar 

Deskundige op 

niveau 3 

Beoordeling en/of 

meting 

Rapport met 

beoordelingscriteria 

en bevindingen 

Keuring Op aangeven van 

deskundige of 

fabrikant, maar 

minimaal 1x per  

4 jaar 

Deskundige op 

niveau 5 

Beoordeling en/of 

meting resp. 

beproeving 

Rapport met 

beoordelingscriteria, 

meetgegevens en/of 

proefbelastinggege-

vens, vermelding 

eerstvolgende 

keuringsdatum op 

onderdeel 

Onderhoud Volgens 

onderhoudsplan 

Deskundige op 

niveau 3 

Onderhouds-

werkzaamheden 

Logboek 

Tabel 2 overzicht van controles, inspectie, keuringen en onderhoud 

 



Verständig? 



TÜV – Liftinstituut – 
Sachverständigen? 



Hoe zou een keuringproces 
eruit kunnen zien? 



Praktijk: veel discussie 
Vooral rond de opleverdatum 



Vroegboeken 
Door de opdrachtgever. 



Voorkom verassingen 
verificatiegesprek 

Leg het ontwerp voor aan de keurder. 



Tijd: 
Maak het elkaar mogelijk in een planning. 

 









Dank voor de aandacht. 


