Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17021-1:2015
Registratienummer: C 060
van SKH B.V.

Deze bijlage is geldig van: 17-08-2022 tot 01-07-2025

Vervangt bijlage d.d.: 19-08-2021

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor
Nieuwe Kanaal 9
6709 PA
Wageningen
Nederland

Norm /
Normatief document
ISO 9001:2015

Certificatieschema1
Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen:
(verwijzing naar IAF-codes en NACE Rev. 2 waar van toepassing):

6 houtindustrie en producten van hout
14 rubber en kunststoffen
beperkt tot vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof (NACE C 22.22)
23 fabricage niet elders genoemd
beperkt tot vervaardiging van meubelen (NACE C 31)
28 bouw
beperkt tot dakbedekking en bouw van dakconstructies (NACE F 43.91)
en verhuur van bouw- en sloopmachines met bedieningspersoneel (NACE F 43.99)
29 groot- en kleinhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en huishoudelijke artikelen
beperkt tot handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (NACE G 46.13)
32 financiële dienstverlening
beperkt tot verhuur van machines en installaties voor burgerlijke utiliteitsbouw en voor de
weg- en waterbouw (NACE N 77.32)

Deze bijlage is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad voor Accreditatie, namens deze,

mr. J.A.W.M. de Haas

1
1

Indien geen datum of versienummer is vermeld betreft de accreditatie de actuele versie van het document of schema.
Indien wordt verwezen naar een codering beginnende met NAW, NAP, EA of IAF dan betreft het een schema opgenomen in de RvA-BR010 lijst.
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Bijlage bij accreditatieverklaring (scope van accreditatie)
Normatief document: EN ISO/IEC 17021-1:2015
Registratienummer: C 060
van SKH B.V.

Deze bijlage is geldig van: 17-08-2022 tot 01-07-2025

Norm /
Normatief document
VGM Checklist
Aannemers (VCA)

Vervangt bijlage d.d.: 19-08-2021

Certificatieschema1
Het certificeren van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem van
aannemers:
(verwijzing naar IA- codes en NACE rev. 2 waar van toepassing):

1
6
23
28
31
32

landbouw, bosbouw en visserij
houtindustrie en producten van hout
fabricage niet elders genoemd
bouw
vervoer, opslag en communicatie
financiële dienstverlening
beperkt tot verhuur zonder personeel (NACE N 43.9) en verhuur met personeel
(NACE N 77.3)
(NAP-0202)

ISO 14001:2015

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 voor de
werkterreinen:
(verwijzing naar IAF-codes en NACE Rev. 2 waar van toepassing):
IAF-code NACE-code
Omschrijving
6
Sectie C 16
Hout en houten producten
Producten van rubber of kunststof
14
Sectie C 22.22
beperkt tot vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
23 deel
Sectie C 31
Vervaardiging van meubelen
Bouw
28
Sectie F 43.99
beperkt tot installatie en onderhoud van houten (speel)toestellen
Groot- en detailhandel
29 deel
Sectie G 46.90
beperkt tot handel in houten (speel)toestellen
(NAP-0028)

PCSN I – PEFC
Certification system
Netherlands – PEFC
Standard Netherlands
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Bosbeheersysteem, PEFC Certification System Netherlands – PSCN II t/m PCSN X

(NAP-0191)
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