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Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de 
Raad voor Accreditatie, namens deze, 

 
 
 

mr. J.A.W.M. de Haas 

 

Locatie Certificatie Schema 

Buikslotermeerplein 381 
1025 XE 
Amsterdam  
Nederland 

Richtlijn 2014/33/EU Liften en veiligheidscomponenten 
voor liften  
Richtlijn 2006/42/EG Machines 

 

Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Richtlijn 2014/33/EU  
Liften en veiligheidscomponenten voor liften 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

Liften EU-typeonderzoek voor liften en 
veiligheidscomponenten voor liften (module B) 

Bijlage IV, deel B 

Conformiteit op basis van eenheidskeuring voor liften 
(module G)  

Bijlage VIII 

   

   

 
1 Product as defined in ISO 9000:2005, 3.4.2 
2 Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst. 
3 Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema. 

https://www.rva.nl/document/download/BR010-lijst
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Veiligheidscomponenten 
voor liften 
1. Grendelinrichtingen van 
schachtdeuren 
 
2. Vanginrichtingen die de 
vrije val van de kooi of 
ongecontroleerde 
bewegingen moeten 
verhinderen 
 
3. Snelheidsbegrenzers 
 
4. a) Energie-opnemende 

buffers met 
i) Niet-lineaire 
karakteristiek, of 
ii) Terugslagdemping 

b) Energie afvoerende 
buffers 

 
5. Veiligheidsinrichting en 
op vijzels van de 
hydraulische circuits 
wanneer deze als 
vanginrichtingen worden 
gebruikt 
 
6. Elektrische 
veiligheidsinrichting en in 
de vorm van 
veiligheidscircuits met 
elektronische 
componenten 

EU-typeonderzoek (module B) Bijlage IV, deel A 

Conformiteit met het type en steekproeven  voor 
veiligheidscomponenten voor liften (module C2) 

Bijlage IX 
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Product1 / 
productgroep 

Naam van het certificatieschema2 Norm / normatief 
document3 

Richtlijn 2006/42/EG 
Machines 

De accreditatie voor onderstaande activiteiten is geschikt voor aanmelding 

16. Hefbruggen voor 
voertuigen. 
17. Hijs- en hefwerktuigen 
voor het heffen van personen 
of van personen en goederen 
waarbij een gevaar voor een 
vrije val van meer dan 3 m 
bestaat. 
21. Logische eenheden voor 
veiligheidsfuncties. 

EU-typeonderzoek Bijlage IX 

 


