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Het verkrijgen van documentatie van (inter)nationale leveranciers voor een omvattende
range aan keukenonderdelen in een basisopstelling voor bovenwettelijke, vrijwillige
certificering met Milieukeur vraagt meer dan voorzien veel inspanning van de gehele
productieketen. Als voor het overgrote deel van een keukenassortiment (w/w) de benodigde
documentatie beschikbaar is en aan de Milieukeureisen wordt voldaan, wordt aantoonbaar
veel milieuwinst geboekt. Daarom is aanvullend besloten tot een doorlopend groeimodel in
de opbouw van een technisch dossier voor certificering op basis van het (veel uitgebreidere)
herziene eisenpakket. Doel van dit groeimodel is het voldoende tijd bieden aan aanvragers
voor het verkrijgen van completerende documentatie, ook voor de verzameling kleinere
keukenonderdelen.
De Milieukeureisen voor keukens komen grotendeels overeen met de eisen van EU Ecolabel
voor meubelen, het officiële keurmerk van de Europese Unie. Per 6 april 2021 is besloten
dat voor EU Ecolabel meubelen de onderdelen < 25 gram voortaan in zijn geheel zijn
uitgesloten van de eisen, ongeacht of ze wel of niet in contact komen met de gebruiker.
De reden hiervoor is dat het voor aanvragers ondoenlijk blijkt om informatie op te vragen
voor deze onderdelen bij leveranciers, waardoor de criteria niet werkbaar zijn. Dit besluit is
verwerkt in de Interpretatie MEU.18-Int.4 bij het Milieukeurcertificatieschema keukens, incl.
werkbladen1.
Interpretatie (geldt niet voor werkbladen):
Initiële keuring: inhoud technisch dossier basisopstelling keuken (groeimodel eerste fase)
onderdelen
- voor > 98% w/w van het eindproduct is
Nee
Eerst aanvullen
basisopstelling
documentatie/verklaringen compleet
keuken (excl.
aanwezig
grepen, verpak- voor > 60% (aantal) van de unieke
kingsmaterialen en
onderdelen van het eindproduct is
Ja
Inspectie technisch dossier voor
montagedocumentatie/verklaringen aanwezig
certificering
instructie)
- aantoonbare inspanning om documentatie
zie eis 2.1.1.1
van alle leveranciers te verkrijgen:
Productbeschrijving
a. alle leveranciers zijn afgelopen jaar één
keer aangeschreven met verzoek om
documentatie;
b. bij geen reactie is minimaal één
herinnering gestuurd

handgrepen

- Van de top 10 meest courante handgrepen
(artikelnummers) uit het assortiment is voor
> 10% (percentage van het totaal aantal
verkochte handgrepen van de top 10)
documentatie/verklaringen aanwezig
- aantoonbare inspanning om documentatie
van alle grepenleveranciers te verkrijgen:
a. alle leveranciers zijn afgelopen jaar één
keer aangeschreven met verzoek om
documentatie;
b. bij geen reactie is minimaal één
herinnering gestuurd

Nee

Eerst aanvullen

Ja

Inspectie technisch dossier voor
certificering

Aan de certificatie-instelling en het College van Deskundigen non-food moet medio 2022 beknopt worden gerapporteerd:
a. de compleetheid van het technisch dossier (stand van zaken);
b. plan van aanpak, incl. planning om dossier te completeren.
De evaluatie van deze rapportage zal worden meegenomen bij de herziening van het certificatieschema, dat geldig is tot 22
december 2022.
Inspectie twee jaar na initiële keuring en verder: inhoud technisch dossier basisopstelling keuken (vervolg
groeimodel tot 22 december 2022, d.w.z. einddatum certificatieschema)
(zie hieronder)

1

https://downloads.smk.nl/Public/Milieukeur_NonFood_schemas/2020/INTERPRETATIES/interpretatie%20MK%20ke
ukens_MEU%2018_Int%204.pdf
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Inspectie twee jaar na initiële keuring en verder: inhoud technisch dossier basisopstelling keuken (vervolg
groeimodel tot 22 december 2022, d.w.z. einddatum certificatieschema)
onderdelen
basisopstelling
keuken (excl.
grepen, verpakkingsmaterialen en
montageinstructie)
zie eis 2.1.1.1
Productbeschrijving

handgrepen

- voor > 99% w/w van het eindproduct is
documentatie/verklaringen compleet
aanwezig
- voor > 80% (aantal) van de unieke
onderdelen van het eindproduct is
documentatie/verklaringen aanwezig
- aantoonbare inspanning om documentatie
van alle leveranciers te verkrijgen
a. alle leveranciers zijn afgelopen jaar één keer
aangeschreven met verzoek om
documentatie;
b. bij geen reactie is minimaal één herinnering
gestuurd

- Van de top 10 meest courante handgrepen
(artikelnummers) uit het assortiment is voor
> 50% (percentage van het totaal aantal
verkochte handgrepen van de top 10)
documentatie/verklaringen aanwezig
- aantoonbare inspanning om documentatie
van grepenleveranciers te verkrijgen:
a. leveranciers zijn afgelopen jaar één keer
aangeschreven met verzoek om
documentatie;
b. bij geen reactie is minimaal één herinnering
gestuurd

Nee

Eerst aanvullen

Ja

Inspectie technisch dossier voor
certificering

Nee

Eerst aanvullen

Aan de certificatie-instelling en het College van Deskundigen non-food moet medio 2022 beknopt worden gerapporteerd:
a.
de compleetheid van het technisch dossier (stand van zaken);
b.
plan van aanpak, incl. planning om dossier te completeren.
De evaluatie van deze rapportage zal worden meegenomen bij de herziening van het certificatieschema, dat geldig is tot 22
december 2022.
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