Overzicht genomen aanvullende besluiten op het bestaande schema AKF, versie 17 januari 2022

Datum

Wat

16
september
2021

Bij 1.5 is opgenomen dat in een jeugdherbergsetting in categorie f,
onder voorwaarden maximaal 4 maanden meer dan 2 mensen op
één kamer mogen slapen (jeugdherbergsetting).
De beperking van deze mogelijkheid tot categorie f was niet
bedoeld. Voor bedrijven met seizoenpieken is het toegestaan dat
ook bij andere woonvormen tijdelijk meer mensen op één kamer
mogen slapen met de volgende beperkingen:
• De huisvesting dient direct verbonden te zijn aan de aard
van de seizoenarbeid, gedurende maximaal 4 maanden.
• In in de periode tussen 15 maart tot 15 oktober, tenzij de
werkzaamheden vanwege klimatologische
omstandigheden langer duren of eerder beginnen.
• Aan de werknemer vooraf informatie is verstrekt over de
aangeboden huisvesting, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst.
• Er voldaan wordt aan alle andere normonderdelen (dus
ook het aantal m2 per persoon etc).
Bij 1.10 staat: “De verblijven staan onderling minimaal 5,00 meter
van elkaar en minimaal 5,00 meter van andere bebouwing”. Dat
leidt in de praktijk (soms) tot problemen. Soms wil een gemeente of
de eigenaar de bebouwing juist compact geplaatst hebben.
Daarom is het volgende besluit genomen: Indien de huisvesting is
vergund door de gemeente (en dus voldoet aan het bouwbesluit),
óf indien er een rapport aanwezig is van de brandweer of ander bevoegd gezag dat de huisvesting dichter op elkaar mag staan, geldt
de eis van 5,00 meter afstand niet.
Bij 2.4 staat dat CV, gaskachel en geiser tweejaarlijks aantoonbaar
gecontroleerd dienen te zijn en het controlerende bedrijf dient erkend of gecertificeerd te zijn op het gebied van ‘gas en verwarming’, zoals te vinden op www.echteinstallateur.nl.
Gebleken is dat aan het lidmaatschap van Techniek Nederland vergelijkbare eisen gesteld worden. Besloten is dat ook leden van
Techniek Nederland zich kwalificeren. Door leden van Techniek
Nederland goedgekeurde verwarmingsapparaten, is te herkennen
aan de ingevulde sticker, zie www.stickergecontroleerd.nl . Tevens
zijn de leden te vinden op www.technieknederland.nl.
In het certificatieschema is bij 0.9.2 de geldigheidsduur van het
certificaat geregeld. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een hoog
ziekteverzuim onder het personeel van de CI door de Covid-19
pandemie, is de geldigheidsduur van de certificering van een bedrijf
éénmalig met maximaal 3 maanden te verlengen. De CI kan hiertoe
per mail een met redenen omkleed verzoek indienen bij de projectleider. Deze beoordeelt het verzoek en beantwoordt het. De CI bewaart het verzoek en het antwoord van de projectleider in het dossier van het bedrijf waar de verlenging op van toepassing is.
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