
Overzicht genomen aanvullende besluiten op het bestaande schema AKF, versie 17 november 2020 

 

Datum Wat Normaan-
passing 
nodig? 

Klaar? 

5 juni 2019 Ook caravans op een “minicamping” moeten 5 meter van 
elkaar staan 

Nee Nvt 

5 juni 2019 Gemeente stelt lagere eisen dan AKF. AKF eisen blijven de 
bodem. 

Nee Nvt 

5 juni 2019 Geen vergunning van gemeente aanwezig. Wij gaan de 
huisvesting niet melden bij de gemeente. 

Nee Nvt 

5 juni 2019 Onderneming wil niet alle huisvesting laten certificeren maar 
slechts een deel. Wij werken hier niet aan mee 

Nee Nvt 

5 juni 2019 Paddenstoelenteler wil AKF halen. Is niet mogelijk want ze 
hebben geen cao en kunnen dus eigenverklaring niet tekenen 

Nee Nvt 

28 aug 2019 Eigenverklaring dienst elk jaar getekend te worden, staat niet 
helder in de morm 

Ja, geen 
haast 

 

28 aug 2019 Units – caravans etc in een gebouw toestaan? Nee, niet 
toestaan, kan ook niet conform norm. 

Nee Nvt 

28 aug 2019 Scheidslijn unit – portacabin – chalet – stacaravan is niet 
helder. 

Indien 
mogelijk 

 

13 nov 2019 Diverse besluiten / normen schema wijzigingen tbv 
accreditatie doorgesproken en aan CvB voorgelegd. 

Ja Ja 

12 feb 2020 Is een personeels BV certificeerbaar die alleen aan de eigen 
onderneming uitleent zonder gebruik te maken van de 
uitzend cao? Ja, opnemen in eigen verklaring of 
aanvraagformulier 

Nee Ja 

12 feb 2020 Zaken die in de vergunning gemeente staan maar weinig met 
de kwaliteit van huisvesting te maken hebben (bijvoorbeeld 3 
boompjes per meter beplanting op het erf). We nemen in de 
toelichting van 6 op dat de eisen direct gerelateerd moeten 
zijn aan de huisvesting. 

Ja Ja 

12 feb 2020 De Portacabin kan zowel onder categorie D als F vallen. Bij F 
mogen er maximaal 2 mensen per slaapkamer. In een 
volgende versie van de norm willen we bij D ook naar 
maximaal 2 mensen per slaapkamer. 

Ja  

12 feb 2020 Controlepunt 2.3: Het schoonmaakschema heeft geen vaste 
omschrijving. In het schema dient opgenomen te worden wat 
schoongemaakt wordt, in welke frequentie dat gebeurt en 
hoe vastgesteld wordt dat het gebeurt is. Het schema is 
verder vormvrij.  

Nee Ja 

13 mei 2020 Eigenverklaring dient jonger dan 12 maanden te zijn.  Nee Nvt 

13 mei 2020 Het aantal benodigde aantal kookpitten en liters koelruimte  
moet 24/7 beschikbaar en benaderbaar zijn. 

Nee Nvt 

22 sept 2020 We streven naar een nieuwe versie vd norm per begin 2021 Ja  

22 sept 2020 We certificeren geen concepten, zoals bijvoorbeeld flexotels, 
we willen altijd ter plaatse de situatie zien 

Nee Nvt 

27 okt 2020 We rekenen bij maten en afstanden altijd met hele meters. 
Voorbeeld: Minimaal 5 meter is minimaal 5,00 meter 

Ja  



17 nov 2020 Bij 5.3: De genoemde afstand dient vanuit het hart van het 
apparaat gemeten te worden. 

Ja  

    

    

    

    

 


