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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 

 

Deze beoordelingsrichtlijn is op 10-11-2014 door SKH conform het SKH Reglement voor certificatie bin-

dend verklaard en zal per 10-11-2014 worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH 

productcertificaat voor Kinderbedden en –boxen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitgever: 

 

Certificatie-instelling SKH 

Postbus 159 

6700 AD Wageningen 

    

Telefoon  (0317) 453 425 

Fax  (0317) 412 610 

E-mail   mail@skh.org 

Website  http://www.skh.org 

 

 

 

 

 

© SKH 

 

Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 

waarvoor het is vervaardigd 
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen  
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als SKH-productcertificaat. Naast de eisen die in 
deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stelt de certificatie-instelling aanvullende eisen, in de zin 
van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van SKH. 
De beproevingsmethoden c.q. toetsingsmethoden zijn expliciet vermeld dan wel aangeduid door een 
verwijzing naar de bijlage, norm of ander aangewezen document.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 
Het productcertificaat heeft betrekking op kinderbedden en –boxen voor zowel binnen als 
buitengebruik. Deze meubels kunnen naast privaat gebruik ook worden toegepast bij de 
kinderopvang zoals in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinderafdelingen van ziekenhuizen. 

1.3 Geldigheid 
Deze BRL is door SKH bindend verklaard conform het SKH Reglement voor productcertificatie. De 
SKH productcertificaten worden afgegeven op basis van deze BRL.  
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2. TERMEN EN DEFINITIES 
 

In deze BRL wordt verstaan onder: 
  
 Kinderbed: een meubel, voorzien van een uitvalbeveiliging met een inwendige lengte vanaf 
 900 mm, dat bestemd is als slaapplaats voor een kind van 0 tot 4; 
 Kinderbox: een meubel volledig omsloten door een uitvalbeveiliging, bestemd om de actie 
 radius 
 van een hierin geplaatst kind te beperken en waarin een kind ruimte heeft om te spelen.; 
 Bodem: het horizontale onderdeel van een kinderbed of -box dat bestemd is om als lig-, zit- of  
 stavlak te dienen; 
 Kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en 
 kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
 Uitvalbeveiliging: Opstaande rand met een gedefinieerde hoogte die ervoor zorgt dat het kind  
 niet uit het kinderbed of de box valt. 
 Sluiten: het dicht maken van een (deel van een) te openen zijde zonder te vergrendelen. 
 Vergrendelen: het blokkeren van de gesloten zijde. 
 Hoge box: box waarbij de bovenzijde van de bodem tussen de 85 en 110 cm ligt. 
 Optrede: de afstand van de bovenzijde van een trede of sport tot de bovenzijde van een eronder  
 of erboven gelegen trede of sport. De eerste optrede is de afstand van de vloer tot de bovenzijde 
 van de laagste trede of sport. 
 Aantrede: De diepte van een trede van een trap, gemeten vanaf de voorzijde van een trede tot 
 de voorzijde van de bovenliggende trede. 
 Verblijfsruimte: deel van het product binnen de uitvalbeveiliging en vaste zijwanden. 
 Ladder: toegangsmiddel voorzien van treden of sporten met een hellingshoek tussen de 60 en 
 90 graden 
 Trap: Toegangsmiddel voorzien van treden met een hellingshoek tussen de 15 en 60 graden. 
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3. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN PRODUCTCERTIFICAAT 

3.1 Start 
De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke type kinderbed of –box in de 
kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen. Hij verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van 
het opstellen van de technische specificatie. 
Hij geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring moeten worden opgenomen en verstrekt de 
onderbouwing voor die uitspraken.  
Alle kinderbedden en -boxen dienen te voldoen aan de in hoofdstuk 4 genoemde prestatie- eisen.  

3.2 Toelatingsonderzoek 
SKH onderzoekt of de in het productcertificaat op te nemen uitspraken in overeenstemming zijn met 
de eisen zoals vermeld in hoofdstukken 4, 5 en 6 van deze BRL. 

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 
SKH onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met hoofdstuk 5. 

3.4 Afgifte van het productcertificaat 
Het productcertificaat wordt afgegeven conform het SKH Reglement voor certificatie wanneer het 
toelatingsonderzoek (3.2) en in geval van een SKH productcertificaat de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager (3.3) in positieve zin zijn afgerond.  

3.5 Externe kwaliteitscontrole 
Na afgifte van het productcertificaat wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend zoals 
beschreven in hoofdstuk 7. 
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4. PRESTATIE-EISEN EN BEPALINGSMETHODEN  
In deze BRL zijn prestatie-eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor Kinderbedden en –boxen 
conform de Warenwet (art. 1, 6, 8, 12 en 14). 

4.1 Wettelijke eisen 
 Alle meubelen aangeduid als kinderbedden en –boxen dienen te voldoen aan de volgende wettelijke  
 eisen: 

- Warenwetbesluit Kinderbedden en-boxen. 
- Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang. 
De voor het onderzoek benodigde proefmodellen dienen samengesteld te worden conform de 
handleiding en voorschriften van de fabrikant/leverancier.  

 
4.1.1 Veiligheidseisen voor kinderbedden en –boxen   

Voor kinderbedden en –boxen zijn de normen welke genoemd worden in Bijlage I van de 
Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen kinderopvang toepassing.  
De eisen voor huishoudelijk gebruik van kinderboxen zijn samengevat in de NEN-norm onder a. 
De eisen voor huishoudelijk gebruik van kinderbedden zijn samengevat in de EN-normen onder b en 
c. 
a. NEN-EN 12227 Kinderboxen voor huishoudelijk gebruik - Veiligheidsvoorschriften en  

beproevingsmethoden. 
b. EN 716-1 Meubelen - Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk gebruik 

- Deel 1: Veiligheidseisen  
c. EN 716-2 Meubelen - Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk gebruik 

- Deel 2: Beproevingsmethoden  
 

4.1.2 Nader eisenpakket voor kinderbedden en -boxen in de kinderopvang 
Kinderbedden en boxen die gebruikt worden in de kinderopvang dienen aan het eisenpakket van 
Bijlage II van de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen kinderopvang te voldoen. 
Deze eisen gelden voor:  

 Kinderbedden en -boxen bij gebruik in de kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar.  

 De eisen zijn van toepassing op bedden, evacuatiebedden en opvouwbare bedden met een 
inwendige lengte vanaf 900 mm. 

 Alle boxen en inklapbare boxen. 

 Kinderbedden waarvan de bovenkant van de bedbodem zich op meer dan 200 mm boven het 
vloeroppervlak bevindt. Kinderbedden waarvan de bovenkant van de bedbodem zich op minder 
dan 200 mm boven het vloeroppervlak bevindt, worden alleen uitgesloten van de eisen voor 
vallen van hoogte. 

 Trappen en ladders die gebruikt worden om in en uit bed te klimmen behoren in 
 gebruikstoestand te voldoen aan de gestelde eisen. 
 

Nadere eisen vanuit Bijlage II worden gesteld met betrekking tot: 
1. Beknelling (Bijlage II § 3.1) 
2. Gevaren van bewegende delen (Bijlage II § 3.2) 
3. Vallen van hoogte (Bijlage II § 3.3)  
4. Sterkte (Bijlage II § 3.4) 
5. Stabiliteit (Bijlage II § 3.5) 
6. Verstikking (Bijlage II § 3.6) 
7. Verstrikking (Bijlage II § 3.7) 
8. Scherpe randen (Bijlage II § 3.8) 
9. Constructie en materialen (Bijlage II § 3.9) 
10. Brandveiligheid (Bijlage II § 3.10) 
11. Eisen fysieke belasting (Bijlage II § 3.11) 
12. Opschriften en gebruiksaanwijzing (Bijlage II § 3.12) 
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De uit te voeren testen in hoofdstuk 4 van Bijlage II worden uitgevoerd op een product dat volledig in 
elkaar is gezet en klaar is voor gebruik. De testen dienen te worden uitgevoerd met de in hoofdstuk 5 
van Bijlage II beschreven apparatuur of gelijkwaardig. De uitkomsten moeten voldoen aan de 
toleranties zoals weergegeven in Bijlage II § 4.3. 
Testmethoden voor de in 1 t/m 11 genoemde eisen zijn weergegeven in hoofdstuk 6 van Bijlage II.  
Het product wordt getest zoals geleverd. Indien het een bouwpakket is, wordt het gemonteerd 
volgens de bijgeleverde instructies. Als het product op meerdere manieren in elkaar kan worden 
gezet, dan wordt voor iedere test de meest ongunstige samenstelling gebruikt. De testen worden 
altijd in de meest ongunstigste positie uitgevoerd. 

 Het te testen product moet binnen worden opgeslagen onder de voorgeschreven condities 
voor minimaal één week voordat de testen kunnen worden uitgevoerd. 

 Voordat het testen plaatsvindt, moet textiel dat bedoeld is om te kunnen worden verwijderd, 
tweemaal schoongemaakt en gewassen worden in overeenstemming met de instructies van 
de fabrikant. 

 De testen moeten binnenshuis uitgevoerd worden tussen 15°  - 25° C. 

 Montagevoorzieningen moeten voor het testen worden vastgemaakt en worden niet opnieuw 
vastgemaakt gedurende het testen. 

4.2 Aanvullende eisen en testen voor kinderbedden en -boxen voor buitengebruik 
Kinderbedden en –boxen voor buitengebruik dienen naast de wettelijke eisen vermeld onder 
paragraaf 4.1 een aantal aanvullende testen te ondergaan. Welke zijn beschreven in onderstaande 
paragrafen.  
 

4.2.1 Testen blootstelling klimatologische weersomstandigheden 
Ten aanzien van blootstelling aan klimatologische weersomstandigheden zal het bed of box een 
afwisselende zon- en regenbelasting ondergaan. 
Deze test bestaat uit een sproeitest waarbij het gehele product van bovenaf beregend wordt met 
vernevelaars gedurende 5 uur. Daaropvolgend vindt een simulatietest plaats waarbij het product aan 
5 uur zonlicht wordt blootgesteld m.b.v. 4x175 W infraroodlampen. 
Bovenstaande cyclus wordt 32 herhaald. (Deze test is afgeleid van klimaatbeproeving bij KOMO-
kozijnen, echter om de doorlooptijd van het testproces bij kinderbedden en –boxen te bevorderen zijn 
de cycli teruggebracht tot 5 uur). 
- Onderdelen dienen corrosie bestendig te zijn uitgevoerd. Na de klimaattest mag er geen corrosie 

van metalen onderdelen hebben plaatsgevonden.  
- Na de klimaattest mag er geen zichtbare waterschade aanwezig zijn. 
- In de verblijfsruimte mogen er na de test geen water en/of watersporen aanwezig zijn.  
 

4.2.2 Rijtest en drempelproef kinderbedden en -boxen voorzien van wielen  
Kinderbedden en -boxen voor buitengebruik dienen positief te worden beoordeeld ten aanzien van 
een rijtest en drempelproef.  
Bij de rijproef wordt het product 1000 x over een afstand van 1 meter heen en weer gereden met een 
snelheid van 0,5 m/s. 
Wat betreft de drempelproef wordt het product over een verhoging van 10 mm met een afstand van 

300 
mm gereden. Deze verhoging is opgenomen in de rijtest. Hiermee wordt een scheefliggende 

stoeptegel 
met een gemiddelde lengte van 300 mm gesimuleerd (zie afbeelding 1: profiel rijtest).  
(Deze test is  afgeleid van NEN-EN 14074:2004 “Kantoormeubelen - Tafels en bureaus en 
bergmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en duurzaamheid van 
bewegende delen”, paragraaf 6.7). 
- Om invloeden van warmte ontwikkeling in de wielen te voorkomen, wordt de test 2 minuten 

uitgevoerd, gevolgd door een rustperiode van 2 minuten.  
- Wanneer het bed aan een zijde opgetild moet worden om te kunnen rijden, worden voorzieningen 

getroffen om rijden mogelijk te maken. Deze voorzieningen zijn uitgesloten van de test.  
- Indien het product voorzien is van handgrepen grijpt de aandrijving van de test aan ter hoogte 

van de handgrepen. Bij de afwezigheid van handgrepen grijpt de aandrijving op een hoogte van 
1,56 m aan (schouderhoogte dames 20-60 jaar, volgens DINED ). 
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 Afbeelding 1: profiel rijtest en drempelproef 
 
4.2.3 Stabiliteitstest 

Kinderbedden en -boxen voor buitengebruik zullen bij gebruik buiten worden blootgesteld aan een 
extra belasting ten aanzien van windstoten/-pieken. Er dient gewaarschuwd te worden kinderbedden 
en -boxen niet te gebruiken bij windkracht 4 of hoger (gemiddelde windsnelheid bij windkracht 3 
bedraagt ca. 20 km/uur).   

 Ten aanzien van de stabiliteitstest houden we rekening met een extra veiligheidsmarge ten aanzien 
van windstoten/-pieken. Bij de stabiliteitstest zal het kinderbed of –box een extra kracht behorende bij 
een windsnelheid tot 50 km/uur van 120 N/m2 moeten kunnen weerstaan. 

 Kinderbedden en -boxen voor buitengebruik zullen daardoor naast de 30 N die er vanuit paragraaf 
3.5 van bijlage II van de Warenwetregeling (zie afbeelding 2) op het kinderbed uitgeoefend dient te 
worden, aan een extra belasting van 120 N/m2 (windkracht Fw) te worden onderworpen. 

 De totale kracht 30 N + Fw dient in het centrum van het geprojecteerde oppervlak aangebracht te 
worden. Het product weerstaat de test indien het bij genoemde belasting op zijn plaats blijft en niet 
los van de vloer komt.  

 

  
 Afbeelding 2: stabiliteitstest  
 
4.2.4 Ongediertewering 

De verblijfsruimte van een kinderbed of -box dient zodanig afgesloten te kunnen worden dat 
ongedierte in de gesloten toestand van de verblijfsruimte van het kinderbed of -box wordt geweerd. 
Daartoe mogen openingen van de verblijfsruimte in de gesloten toestand van de verblijfsruimte niet 
groter zijn dan 1mm. 
 

4.2.5 Aanvullende markeringen op kinderbedden en -boxen voor buitengebruik 
Om de veiligheid te waarborgen zullen de volgende markeringen op het product met betrekking tot 
buiten gebruik op het bed/box aangebracht moeten worden. 
- Markering het product niet bij windkracht 4 of hoger te gebruiken. 
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4.2.6 Aanvullende eisen gebruikshandleiding kinderbedden en -boxen voor buitengebruik 
Naast de eisen die de Warenwetregeling stelt aan de gebruikershandleiding voor kinderbedden en  
-boxen moet in de gebruikshandleiding van kinderbedden en –boxen voor buitengebruik de volgende  
aanvullende informatie bevatten: 
bevatten: 
- Instructies het product recht en op een vlakke ondergrond te plaatsen. 
- Instructies voor het verplaatsen van het bed waarbij de stabiliteit en de duurzaamheid wordt 

gewaarborgd. 
- Instructies het bed regelmatig te controleren op schimmelvorming. 
- Instructies om de matras en overige textiel droog te bewaren, om schimmelvorming te 

voorkomen. 
- Instructies dat de windbelasting op het bed windkracht 4 niet mag overschrijden. 
- Instructies rekening te houden met weersinvloeden in verband met oververhitting en 

onderkoeling van het kind (o.a. tocht). 
-  Instructies het product niet in de volle zon te plaatsen. 
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5. EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM  

5.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de producent moet 
voldoen. 

5.2 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het fabricageproces van het product en voor de interne 
kwaliteitsbewaking en voor het gerede product ligt bij de producent. 

5.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer 
van het kwaliteitssysteem. 

5.4 Kwaliteitssysteem 
 

5.4.1 Beheersing van documenten 
De schriftelijk vastgelegde procedures voor de keuring en de beproeving moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf vóór de uitgifte worden beoordeeld en goedgekeurd op 
geschiktheid en doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen 
geldige documenten bij de keuring en beproeving beschikbaar zijn. De documenten dienen in het 
Nederlands dan wel in het Engels of Duits gesteld te zijn. 
 

5.4.2 Keuring en beproeving 

5.4.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking 
 De producent dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de volgende 
onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 

 - een ingangscontrole op de grondstoffen 
- werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces) 
- controle op het eindproduct 
- de controle op de meetapparatuur 
- klachtenregistratie 

5.4.2.2 Registratie 
Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een registratie te 
worden bijgehouden. Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard. 

5.4.2.3 Kalibratie 
Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten ten minste jaarlijks gekalibreerd 
worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden.  

5.4.2.4 Toelevering 
Grondstoffen, halfproducten, onderdelen, etc., waarvoor verwezen is naar een andere 
beoordelingsrichtlijn, moeten aan de eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De 
ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 

5.4.2.5 Laboratorium (indien van toepassing) 
Voor het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden dient men te beschikken over een toegeruste 
(aparte) ruimte en over de voorgeschreven meet- en beproevingsapparatuur. Bij gebruikmaking van 
een extern laboratorium dient dit door de certificatie-instelling te zijn goedgekeurd. De monsters 
gebruikt voor keuring en beproeving zijn duidelijk geïdentificeerd. Eventuele beproevingsvolgorde 
dient herkenbaar te zijn. 

5.4.2.6 Producten met tekortkomingen 
Producten of onderdelen van producten waarvan tijdens het productieproces blijkt dat zij niet aan de 
eisen voldoen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Zo nodig moeten corrigerende maatregelen 
worden genomen. 
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5.4.3 Klachtenbehandeling 
De producent (houder van het productcertificaat) dient aantoonbaar te beschikken over een 
klachtenregistratie en de behandeling hiervan met betrekking tot het product waarop het 
productcertificaat betrekking heeft en de toepassing ervan. Per klacht dient te worden aangegeven 
hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende 
maatregelen. 
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6. MERKEN 
 

De onder productcertificaat geleverde kinderbedden en -boxen dienen leesbaar te zijn voorzien van:  
 

  het SKH beeldmerk; 

  certificaatnummer en artikelnummer; 

 een chargenummer/productiedatum. 
 
  



 
Beoordelingsrichtlijn nr. M/10  
Kinderbedden en -boxen, d.d. 10-11-2014 Pagina 14 van 21 
 
 

  

 
 
 

  14 

7. EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE  

7.1 Algemeen 
 De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie-instelling vastgelegd conform het voor 

Reglement van de certificatie-instelling.  

7.2 Toelatingsonderzoek 
Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf voldoet aan 
de gestelde eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsrichtlijn. Van het toelatingsonderzoek 
wordt een rapportage opgesteld, op basis waarvan het SKH productcertificaat al dan niet onder 
bepaalde voorwaarden wordt verleend. 
 

7.3 Jaarlijkse controle  
De certificatie-instelling controleert, indien mogelijk, onaangekondigd 1 maal per jaar of bij voortduring 
aan de technische specificatie wordt voldaan, of de productie in overeenstemming is met de door de 
producent vastgelegde en met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het 
interne kwaliteitsbewakingssysteem van de producent aan de in hoofdstuk 5 vastgelegde eisen 
voldoet.  

  
Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College van 
Deskundigen, kan bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 

  
Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. controlebezoeken door de 
certificatie-instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen de 
producten bij binnenkomst in Nederland te worden gecontroleerd. De producent is verplicht de 
verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden bij de certificatie 
instelling. 
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8. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

8.1 Algemeen 
 De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 

document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het 
bijzonder zijn dit: 
• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 

  -  De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een  
  aanvraag; 

  -  De uitvoering van het onderzoek; 
  -  De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 
 •     De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde  
   controleaspecten; 
 •  De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
 •  De regels bij beëindiging van een certificaat; 
 •  De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de  

 certificatie instelling. 

8.2 Certificatiepersoneel 
Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

beoordeling van de onderliggende rapporten.  
- Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen  
 over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 
- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde  
 toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde 

controles. 

8.3 Kwalificatie-eisen 
Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren 
van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de 
volgende kwalificatie-eisen: 

 
Kwalificatie-eisen certificatiepersoneel 
 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur en 
Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 
 

- Productie Meubelindustrie  
- certificatie 
- Aantoonbare kennis van 
 veiligheidsaspecten en regelgeving 
 genoemd in deze BRL. 

Beoordelaar HBO-niveau - Productie Meubelindustrie  
- certificatie 
- Aantoonbare kennis van 

 veiligheidsaspecten en regelgeving 
 genoemd in deze BRL. 

Beslisser HBO-niveau  
 

- Managementervaring  
- Certificatie  
- Accreditatie  
- Kennis van relevante 
 certificatie/accreditatiesystemen 
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8.4 Rapportage aan college van deskundigen 
SKH rapporteert minimaal jaarlijks over de per jaar uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. In deze  
rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); 
• Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 
• Resultaten van de controles. 
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BIJLAGE 1 SKH PRODUCT CERTIFICAAT  



 
Beoordelingsrichtlijn nr. M/10  
Kinderbedden en -boxen, d.d. 10-11-2014 Pagina 19 van 21 
 
 

  

 
 
 

  19 

 



 
Beoordelingsrichtlijn nr. M/10  
Kinderbedden en -boxen, d.d. 10-11-2014 Pagina 20 van 21 
 
 

  

 
 
 

  20 

 



Beoordelingsrichtlijn nr. M/10  
Kinderbedden en -boxen, d.d. 10-11-2014 Pagina 21 van 21 
 

  
 

  

 


