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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 
Deze beoordelingsgrondslag is op 01-06-2015 door SKH conform het SKH Reglement voor certificatie 
bindend verklaard en zal per 01-06-2015 worden gehanteerd voor het uitgeven van een SKH-
kwaliteitsverklaring voor Keurmerk Stofafzuiginstallaties. 
Deze beoordelingsgrondslag vervangt BGS nr. M/08 d.d. 01-01-2014. 
 
 
Voor d.d. 01-06-2015 zijn stofafzuiginstallaties die zijn opgeleverd conform deze beoordelingsgrondslag 
voorzien van het KH keurmerk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Certificatie-instelling 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. 
  

mailto:mail@skh.org
http://www.skh.org/
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1. INLEIDING 
 

1.1 Algemeen 
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 de betreffende certificatie-instelling. 
De beproevingsmethoden c.q. toetsingsmethoden zijn expliciet vermeld dan wel aangeduid 
door een verwijzing naar de bijlage, norm of ander aangewezen document. 
 
De in deze beoordelingsgrondslag (BGS) opgenomen eisen worden door certificaathouder 
gehanteerd bij het opleveren van een installatie en worden door de certificatie-instelling 
gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een SKH 
kwaliteitsverklaring. De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als SKH-
kwaliteitsverklaring.   
 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 
De kwaliteitsverklaring heeft betrekking op het voldoen aan vastgestelde eisen volgens deze 
BGS voor stofafzuiginstallaties, deze eisen worden door certificaathouder gehanteerd bij het 
opleveren van nieuwe stofafzuiginstallaties en het aanpassen van gebruikte en in gebruik 
zijnde stofafzuiginstallaties en op het door de certificaathouder gehanteerde interne 
kwaliteitsbewakings-systeem.  
 
De aan de stofafzuiginstallatie te stellen technische eisen zijn zo opgesteld dat zij voldoen aan 
de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid, overeenkomstig de van toepassing 
zijnde bepalingen van de Europese Richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn), de Europese 
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG, de productrichtlijn 94/9/EG (ATEX 95) de 
werkplekrichtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) als mede aan de vigerende Arbo-wetgeving. 

 

1.3 Geldigheid 
Deze beoordelingsgrondslag treedt in werking op 01-06-2015  
Deze beoordelingsgrondslag vervangt BGS nr. M/08 d.d. 01-01-2014. 
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsgrondslag zijn afgegeven verliezen 
in elk geval hun geldigheid 6 maanden na vaststelling van deze beoordelingsgrondslag.  
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2. TERMEN EN DEFINITIES 
 
In deze BRL wordt verstaan onder: 
 

Term Definitie 

Afwijkingenformulier formulier waarop afwijkingen van gestelde kwaliteitseisen 
worden vastgelegd 

Audit aangekondigd bedrijfsbezoek waarbij controle wordt 
uitgeoefend op het voldoen aan het gestelde in de BGS 

Basisontwerp ontwerp van een stofafzuiginstallatie welke op basis van 
een door de fabrikant uitgevoerde risico-inventarisatie en -
evaluatie volgens het technisch constructie dossier is 
ontworpen en door SKH positief is beoordeeld 

Bewakingsstappen door het bedrijf aangegeven stappen in het 
orderdoorloopproces ter bewaking van gestelde 
kwaliteitseisen 

Beoordelingsgrondslag (BGS) een stelsel van beoordelingscriteria en eisen waaraan het 
bedrijf en de geleverde stofafzuiginstallatie in het kader van 
deze erkenningsregeling aan dient te voldoen 

Certificaathouder de partij die op basis van deze BGS gekwalificeerd is om 
stofafzuiginstallaties te beoordelen en van QEX-merkteken te 
voorzien 

College van Deskundigen het College van Deskundigen “Meubel, Interieurbouw en 
Houtbewerkingsmachines”  

Conformiteitsverklaring verklaring van de fabrikant dat het geleverde product voldoet aan 
de van toepassing zijnde wetgeving en normen 

Explosieveiligheidsdocument 
(EVD) 

een explosieveiligheidsdocument omvat de identificatie van de 
gevaren, de beoordeling van de risico's en de omschrijving van de 
maatregelen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. 
Wanneer uit de RI&E van werkgever blijkt dat er met 
explosiegevaarlijke stoffen wordt gewerkt of tijdens productie 
ontstaan dient de werkgever op basis van Richtlijn 1999/92/EG er 
zorg voor te dragen dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen die 
worden gebruikt explosieveilig zijn en worden gehouden. Wanneer 
er één of meer explosiegevaarlijke plaatsen binnen het bedrijf 
aanwezig zijn dient er tevens een zone-indeling gemaakt te worden. 
Deze gebieden dienen van een markering conform deze Richtlijn te 
worden voorzien. 

Inspecties Inspecties door certificatie instelling waarbij controle wordt 
uitgeoefend op het voldoen aan het gestelde in de BGS 

Intern 
kwaliteitsbewakingssysteem 
(IKB) 

organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig 
zijn voor het implementeren en instandhouden van kwaliteitszorg bij 
de certificaathouder 

IKB-schema een beschrijving van het interne kwaliteitsbewakingsschema van de 
door de certificaathouder uitgevoerde kwaliteitscontroles, als 
onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. 

QEX-keurmerk QEX staat voor Quality Extraxtion Systems. Het keurmerk geeft aan 
dat de installatie waarop het QEX keurmerk is aangebracht een 
technische oplevering heeft ondergaan en conform deze BGS is 
voorzien van een positief opleverprotocol. 

Machinelijst lijst van bewerkingsmachines die aangesloten zijn en/of moeten 
worden op de stofafzuiginstallatie;   
waarin de technische luchtwaarden van de af te zuigen 
bewerkingsmachines staan vermeld, de capaciteit, de 
luchtsnelheid, de druk en de diameter van de afzuigleiding. 

Orderdoorloopprocedure procedure van de orderdoorloop van aanvraag tot aflevering. 

Organogram schematische weergave van de organisatie. 
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Opleverprotocol Met het opleverprotocol vindt de controle bij oplevering plaats. 
Het opleverprotocol wordt de afnemer van de installatie ter 
beschikking gesteld.  
Met het opleverprotocol wordt de afnemer een gerechtvaardigd 
vertrouwen geboden in een installatie die voldoet aan de  gestelde 
eisen.  

Technische oplevering tijdstip wanneer volledige ingebruikname plaatsvindt en alle punten 
op het opleverprotocol positief zijn beoordeeld. 

Procedure gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit. 

Werkinstructie noodzakelijke vastlegging van criteria c.q. eisen waaraan een 
materiaal, grondstof, product of een halffabricaat, dan wel een 
bewerking moet voldoen. 
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3. PROCEDURE TER VERKRIJGING VAN EEN KWALITEITSVERKLARING  
 

3.1 Start 
De aanvrager verstrekt de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
kwaliteitsverklaring. Hij geeft aan dat onder zijn verantwoording stofafzuiginstallaties worden 
geleverd overeenkomstig de producteisen die vermeld zijn in deze BGS. Daarnaast dient een 
gedocumenteerd kwaliteitszorgsysteem overlegd te worden. De aanvraag wordt gevolgd door 
een in het bedrijf en eventueel bij derden uit te voeren toelatingsonderzoek. 

 

3.2 Toelatingsonderzoek 
Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of het betreffende bedrijf, het 
basisontwerp van de stofafzuiginstallatie en het productieproces voldoen aan de gestelde 
eisen zoals weergegeven in deze Beoordelingsgrondslag.  
 
De aanvrager overlegt van elk type installatie een risico-inventarisatie & -beoordeling en een 
technisch constructie dossier (TCD) conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Tijdens het 
toelatingsonderzoek zal de certificatie-instelling deze documenten beoordelen. 
 
Het TCD is de grondslag van het basisontwerp en bestaat tenminste uit de volgende 
documenten: 
- Risicobeoordeling t.a.v. explosiegevaar 
- Productinformatie van toegepaste materialen en onderdelen 
- Conformiteitsverklaringen en/of inbouwverklaringen van inkoopdelen 
- Productinformatie van toegepast filtermateriaal  
- Berekening of certificaten van tests op drukstootvastheid 
- Berekening van het benodigde oppervlak voor drukontlasting  
- Berekening stofbelasting filter 
- Constructieberekeningen t.a.v. stabiliteit en windbelasting 
- Lagerberekeningen 
- Berekening van snelheid van transportsystemen  
- Samenstellingstekening mat stuklijsten 
- Schematisch overzicht van installatie 
- Bepaling waarde emissie retourlucht 
 
Van het toelatingsonderzoek wordt een rapportage opgesteld.  

 De certificatie-instelling onderzoekt of de in de kwaliteitsverklaring op te nemen uitspraken in 
overeenstemming zijn met de eisen zoals vermeld in hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 van deze 
BGS. 

 

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de aanvrager 
De certificatie-instelling onderzoekt of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in 
overeenstemming is met hoofdstuk 6. 

 

3.4 Afgifte van de kwaliteitsverklaring 
De kwaliteitsverklaring wordt afgegeven conform het Reglement voor Certificatie van de 
certificatie-instelling, wanneer het toelatingsonderzoek (3.2) en de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem van de aanvrager (3.3) in positieve zin zijn afgerond. 

 

3.5 Externe kwaliteitscontrole 
 Na afgifte van de kwaliteitsverklaring wordt door de certificatie-instelling controle uitgeoefend 

 zoals beschreven in hoofdstuk 8.  
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4. EISEN TE STELLEN AAN HET GECERTIFICEERDE BEDRIJF 
 

4.1 Algemeen  
 Teneinde in aanmerking te komen voor de kwaliteitsverklaring "Erkenningsregeling Keurmerk 

Stofafzuiginstallaties, moet het bedrijf c.q. de onderneming voldoen aan de voorwaarden 
weergegeven in 4.2 en 4.3. 

 

4.2 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
Certificaathouder dient in het offertestadium dan wel bij al haar contracten gebruik te maken van 
de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Metaalunie of van gelijkwaardige 
verkoop- en leveringsvoorwaarden.  
 

4.3 WA-verzekering 
De certificaathouder dient een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. 
(o.a. ongevallen, brand- en explosierisico’s). 



Beoordelingsgrondslag M/08 d.d. 01-06-2015 
voor de erkenningsregeling Keurmerk Stofafzuiginstallaties Pagina 9 van 18 
  
 
5. PRODUCT- EN PROCESEISEN 
 

5.1 Algemeen 
Het certificatieproces van certificaathouder moet er toe leiden dat de QEX gekenmerkte 
stofafzuiginstallaties tenminste voldoen aan de regels welke gesteld zijn onder paragraaf 1.2 van 
deze BGS. 
 

5.2 Productspecificaties 
Vaststelling van de productspecificaties voor zowel nieuw te leveren als aan wettelijke eisen 
aan te passen in gebruik zijnde stofafzuiginstallaties vindt plaats aan de hand van een 
intakegesprek met de opdrachtgever. 
Tijdens het intakegesprek met opdrachtgever dienen de volgende aspecten traceerbaar te 
worden gecommuniceerd: 
- plaatsing van de installatie 
- optreden van explosie vrij van persoonlijk letsel en materiële schade aan gebouw 
- een beoordeling ten aanzien van explosiegevaar. 
De productspecificaties inzake te leveren stofafzuiginstallatie dienen gedetailleerd en eenduidig 
in het contract dan wel in de orderbevestiging te zijn vastgelegd. 
 
De productspecificaties (vastgelegd) voor nieuw te leveren installaties zijn gebaseerd op een 
goedgekeurd basisontwerp van de stofafzuiginstallatie. Afwijkingen ten aanzien van het 
basisontwerp zijn alleen toegestaan indien zij gedocumenteerd zijn en onderbouwd aangeven 
dat zij binnen het explosieveiligheidsdocument (EVD) van opdrachtgever passen. 
Iedere afwijking op het basisontwerp moet ter beoordeling aan de certificatie-instelling overlegd 
worden. 

 De capaciteit van de stofafzuiginstallatie dient in contract dan wel in de orderbevestiging 
opgenomen te zijn. Waarbij op basis van gelijktijdigheid de capaciteit en de luchtsnelheid van 
de aan te sluiten machines in een machinelijst worden opgenomen. 

 

5.3 Gebruiksaanwijzing 
Certificaathouder moet bij iedere nieuwe installatie een gebruiksaanwijzing leveren in de 
officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de installatie op de markt wordt 
gebracht en/of in bedrijf wordt gesteld. 
Dit conform paragraaf 1.7.4 van bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG 
De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een „oorspronkelijke 
gebruiksaanwijzing” of een „vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn;  
in het laatste geval moet bij de vertaling een „oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn 
gevoegd. 
 

5.4 Conformiteitsverklaring 
Certificaathouder dient bij elke nieuw te leveren of substantieel gewijzigde stofafzuiginstallatie 
een conformiteitsverklaring af te geven. 
Daarin moet worden vastgelegd: 

• Nummer en revisie van de gehanteerde beoordelingsgrondslag. 

• Het logo van het QEX-keurmerk. 

• Levering conform van toepassing zijnde Europese en nationale wetgeving en normen. 
 

5.5 Opleverprotocol 
Het opleverprotocol, de lijst van vastgestelde verificatiepunten waaraan een installatie dient  te 
voldoen, dient na technische oplevering door certificaathouder ondertekend te worden en aan 
opdrachtgever te worden verstrekt. Een kopie van het opleverprotocol dient ook in het 
klantdossier van certificaathouder opgenomen te worden. 



Beoordelingsgrondslag M/08 d.d. 01-06-2015 
voor de erkenningsregeling Keurmerk Stofafzuiginstallaties Pagina 10 van 18 
  
 
5.6 Machinelijst 

Voor elke installatie moet een machinelijst opgesteld worden. De machinelijst geeft de 
individuele capaciteit van alle machines weer die afgezogen moeten worden. 
De relevante parameters voor het bepalen van de capaciteit van de installatie dienen te zijn 
ingevuld, dit zijn tenminste de luchtsnelheid en de onderdruk per machine.  
Metingen van de luchtsnelheid in de hoofdleidingen van de stofafzuiginstallatie en bij de 
aangesloten machines dienen op basis van de afgesproken gelijktijdigheid uitgevoerd te 
worden.  
Afwijkingen tussen contract/orderbevestiging en praktische meting bij oplevering dienen nader 
toegelicht te worden in het meetrapport. 
 

5.7 Eindcontrole en technische oplevering 
Bij de oplevering dient het eindproduct door certificaathouder gecontroleerd te worden, waarbij 
vastgesteld moet worden of  het geleverde in overeenstemming is met de eisen welke zijn 
vastgelegd in het opleverprotocol. Het opleverprotocol dient op alle punten positief te zijn 
beoordeeld voordat het QEX-keurmerk op de installatie aangebracht wordt. 
 

5.8 Merken van machines 
Het opleverprotocol Een installatie die op alle punten van het opleverprotocol en inspectielijst 
positief beoordeeld is moet van het QEX-keurmerk worden voorzien. 
Certificaathouder stelt voor iedere machine die hij voorziet van het SKH-certificatiemerk een 
onderhoudsboek (logboek) op of gebruikt het aanwezige onderhoudsboek en vermeldt daarin 
de door hem uitgevoerde beoordeling en onderhoud. 
 

5.9 Afmelden stofafzuiginstallaties 
Stofafzuiginstallaties die van het QEX-keurmerk worden voorzien, moeten door middel van een 
afmeldformulier met daarop vermeld de bedrijfsgegevens van de Certificaathouder, een 
omschrijving van de installatie, het registratienummer en de gegevens van opdrachtgever, bij de 
certificatie-instelling afgemeld worden. Van de opgeleverde installatie zal een kopie van het  
opleverprotocol, een lay-out tekening, een machinelijst en kopie 
conformiteitsverklaring/inbouwverklaring ter beschikking van de certificatie-instelling worden 
gesteld ten behoeve van het uitvoeren van periodieke inspecties. Deze documenten worden in 
digitale vorm aan certificatie-instelling verstrekt. 
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6. EISEN AAN HET KWALITEITSYSTEEM 
 

6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van 
certificaathouder moet voldoen. 
 

6.2 Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid van het totale proces met betrekking tot het beoordelen, keuren en 
QEX-merken van stofafzuiginstallaties en voor de interne kwaliteitsbewaking ligt bij 
certificaathouder. 
 

6.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
 Binnen de organisatiestructuur van certificaathouder moet een functionaris zijn aangewezen 

die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem van certificaathouder. 

6.4 Kwaliteitssysteem 
 

6.4.1 Beheersing van documenten 
De schriftelijk vastgelegde procedures binnen het IKB-systeem 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.  

6.4.2 Keuring en beproeving 

6.4.2.1 Interne Kwaliteitsbewaking 
Certificaathouder dient een interne kwaliteitsbewaking te hanteren; hierin dienen minimaal de 
volgende onderdelen te zijn opgenomen en schriftelijk te zijn vastgelegd: 
- een ingangscontrole op machineonderdelen en veiligheidscomponenten 
- werkplekinstructies (incl. controle op het productieproces) 
- controle op het eindproduct 
- de controle op de meetapparatuur 
- klachtenregistratie en -behandeling 

 - te gebruiken documenten 

6.4.2.2 Registratie 
Van de keuringen en beproevingen, zoals omschreven in het IKB schema dient een 
registratie te worden bijgehouden.  
 
Certificaathouder dient van ieder contract of orderbevestiging tussen certificaathouder en 
opdrachtgever een orderdossier bij te houden. Het orderdossier dient tenminste te voorzien in: 
- gedetailleerde productspecificatie 
- afspraken volgens orderbevestiging  
- wijze van melding bij afwijkingen op uitvoering 
- juridische voorwaarden 
- garantiebepalingen 
- opleverprotocol 
- machinelijst 
 

 Geregistreerde gegevens dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard. 
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6.4.2.3 Kalibratie 

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

6.4.2.4 Toelevering 
Machineonderdelen en veiligheidscomponenten welke worden gebruikt bij de totstandkoming 
van de stofafzuiginstallatie dienen bij bestelling en bij binnenkomst gecontroleerd te worden 
op het in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen en uitvoering (b.v. markering) welke er 
vanuit de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG, en/of Arbowet aan kunnen zijn gesteld. 
Ontvangen goederen moeten volgens het IKB schema gecontroleerd worden. 
 

6.4.2.5 Meetmiddelen  
Om te beoordelen of de stofafzuiginstallaties voldoen aan de eisen welke zijn opgenomen in 
de inspectielijsten zijn keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur 
noodzakelijk. 
   
Certificaathouder dient te beschikken over de volgende meetmiddelen, deze meetmiddelen 
moeten ten minste een meetnauwkeurigheid hebben volgens onderstaande tabel; 
 

Meetgereedschap Meetnauwkeurigheid 

Geluidsmeter 1 dB(A) 

Luchtsnelheidsmeter 0,1 m/sec 

Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur dienen in hun originele 
verpakking getransporteerd te worden. Transport mag niet kunnen leiden tot afwijkingen aan  
meetmiddelen. 
 

6.4.3 Klachtenbehandeling 
Certificaathouder dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie en de 
behandeling hiervan met betrekking tot de onder de kwaliteitsverklaring geleverde QEX-
gemerkte stofafzuiginstallatie. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is 
geanalyseerd en afgehandeld en eventueel gevolgd door passende corrigerende 
maatregelen. 
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7. QEX-KEURMERK 
 

7.1 QEX-keurmerk  
Stofafzuiginstallaties die in overeenstemming zijn en voldoen aan de beoordelingscriteria van 
het opleverprotocol worden gemerkt met het QEX-keurmerk volgens onderstaande afbeelding.  
Elk QEX-keurmerk heeft een eigen registratienummer. De certificatie instelling geeft de  
QEX-keurmerken uit aan certificaathouder. 
Certificaathouder zal het registratienummer gebruiken op tekeningen en interne documentatie. 
 

 

7.2 Plaats van het QEX-keurmerk 
Het QEX-keurmerk dient zowel op de schakelkast als op de filterinstallatie in de buurt van het 
typeplaatje te worden aangebracht.  
 

7.3 Afgifte van het QEX-keurmerk 
Alle installaties die door certificaathouder bij eindgebruiker geplaatst, geïnstalleerd en 
opgeleverd worden, worden na een positief doorlopen opleverprotocol voorzien van het  
QEX-keurmerk. 
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8. EISEN TE STELLEN AAN DE EXTERNE CONTROLE  
 

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

certificatiereglement van de certificatie-instelling. 
 

8.2 Toelatingsonderzoek 
 Bij het toelatingsonderzoek controleert de certificatie-instelling of aanvrager voldoet aan de 

gestelde eisen zoals weergegeven in deze BGS. Van het toelatingsonderzoek wordt een 
rapportage opgesteld, op basis waarvan de kwaliteitsverklaring al dan niet onder bepaalde 
voorwaarden wordt verleend. Tevens wordt er door certificatie-instelling bij het 
toelatingsonderzoek een door aanvrager goed gekeurde of aangepaste stofafzuiginstallatie 
beoordeeld, dit om de kwalificatie van aanvrager te toetsen. 

 

8.3 Jaarlijkse controle   
 De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan de door of namens de certificatie-

instelling uit te voeren controlewerkzaamheden door toegang tot het bedrijf te verlenen en 
desgevraagd inzage te verschaffen in alle relevante documenten. 

 
 De certificatie-instelling controleert, indien mogelijk, onaangekondigd 1 maal per jaar of het 

totale proces met betrekking tot het beoordelen, keuren en QEX-merken van 
stofafzuiginstallaties in overeenstemming is met de door certificaathouder vastgelegde en 
met de certificatie-instelling overeengekomen specificaties en of het interne 
kwaliteitsbewakingssysteem van certificaathouder aan de in hoofdstuk 6 vastgelegde eisen 
voldoet. 

  
 Naast de jaarlijkse bedrijfscontrole voert de certificatie-instelling per jaar 3 steekproeven uit 

t.b.v. de controle van onder kwaliteitsverklaring geleverde en QEX-gemerkte 
stofafzuiginstallaties, daarbij wordt o.a. bepaald of deze in overeenstemming zijn met het 
basisontwerp. 

 Ten minste 1 van deze steekproeven zal een technische oplevering met certificaathouder 
zijn.  

 
 Van de jaarlijkse controle en steekproeven wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.  
 Niet toetsbare facetten binnen het IKB-systeem dienen door certificatie-instelling  bij 

toeleveranciers van certificaathouder getoetst te worden. 
De certificaathouder dient er voor te zorgen dat controlewerkzaamheden bij genoemde derden 
uitgevoerd kunnen worden, inclusief inzage in/van relevante documenten. 
Het College van Deskundigen kan op basis van argumenten de frequentie bijstellen. 

 



Beoordelingsgrondslag M/08 d.d. 01-06-2015 
voor de erkenningsregeling Keurmerk Stofafzuiginstallaties Pagina 15 van 18 
  
 
9. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 
 

9.1 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. 
 

9.2 Certificatiepersoneel 
 Het bij het certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

- Controleur: belast met de uitvoering van de externe controles; 
- Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek  
- 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. 

 

9.3 Kwalificatie-eisen 
 Certificatie personeel moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van de 

benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de 
volgende kwalificatie-eisen: 

 

Certificatie 
personeel 

Opleiding Kennis en ervaring 

- Controleur 
- Uitvoerder 

vooronderzoek 

MBO-niveau 
 

- Werktuigbouwkundig of Elektrotechniek opleiding of 
gelijkwaardig. 

- Onderhoud, ontwerp en/of constructie van machines.  
- Aantoonbare kennis van veiligheidsaspecten 

en regelgeving genoemd in deze BGS. 

- Beoordelaar HBO-niveau - Werktuigbouwkundig of Elektrotechniek opleiding of 
gelijkwaardig. 

- Ontwerp en/of constructie van machines. 
- Aantoonbare kennis van veiligheidsaspecten en 

regelgeving genoemd in deze BGS. 

- Beslisser HBO-niveau  
 

- Managementervaring of gelijkwaardig 
- Certificatie of gelijkwaardig 
- Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 
- Kennis van relevante certificatiesystematiek 

 Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en 
ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende 
criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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9.4 Rapportage aan College van Deskundigen 
 De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de 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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10. LIJST VAN DOCUMENTEN 

 
Documenten die gebruikt worden ter bepaling van de naleving van deze 
Beoordelingsgrondslag: 

• 2006/42/EG:   Machinerichtlijn 

• 94/9/EG  ATEX-productrichtlijn  

• 1999/92/EG   ATEX-werkplekrichtlijn 

• 2009/104/EG  Richtlijn arbeidsmiddelen,  
 

• NEN-EN 12779:  Houtbewerkingsmachines – Vast opgestelde installaties met 
  afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders – Veiligheidstechnische   

 eisen en prestaties  

• NEN-EN-ISO/IEC 17065: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen 
 die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten 

• Opleverprotocol versie 2015-06 
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 SKH-KWALITEITSVERKLARING 
 

SKH  
verklaart hierbij dat het door 

 
 

«Naambedrijf» 
 

gehanteerde opleverprotocol en het interne kwaliteitssysteem voldoet 
aan Beoordelingsgrondslag M/08 voor de erkenningsregeling 

 

Keurmerk Stofafzuiginstallaties 
 

SKH erkent de werkwijze en het interne kwaliteitssysteem van 
«Naambedrijf» op grond van deze verklaring en op grond van 

periodiek uitgevoerde inspecties 
 

Het interne kwaliteitssysteem borgt dat de stofafzuiginstallaties 
worden geleverd volgens het door de erkenningsregeling QEX 

gehanteerde opleverprotocol dat overeenstemt met de  
relevante eisen uit de ATEX 95-productrichtlijn 94/9/EG,  

de ATEX 137-werkplekrichtlijn 1999/92/EG 
en aan van toepassing zijnde Arbowetgeving 

 
Voor SKH: 

 
 

Directeur 
 
 
 
 
drs. H.J.O. van Doorn 
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