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Inleiding 
Dit reglement betreft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor aanvragers die 
Therapeutische elastische kousen ter keuring aanbieden om te worden opgenomen in de Lijst van 
Bernink. Dit reglement en de toetsingscriteria van de Lijst van Bernink zijn onder auspiciën van 
CompNed opgesteld. 
 
 
 
Artikel 1. Begrippen en definities 
 
Aanmeldingsformulier 
Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier ter opname van 
Therapeutische elastische kousen in de Lijst van Bernink geldt als juridische overeenkomst tussen 
de aanvragende partij en de SEMH. 
 
Aanvrager 
Producent of importeur die de Therapeutische elastische kousen ter keuring aanbiedt om te worden 
opgenomen in de Lijst van Bernink. 
 
Bezwaarschrift 
Een door een ingeschreven fabrikant/importeur bij de SEMH ingediend, met redenen omkleed, 
schriftelijk bezwaar tegen de wijze of uitslag van een toetsing, respectievelijk tegen het opleggen 
van een sanctie.  
 
Bezwarencommissie 
Een onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak doet over bezwaren tegen het besluit 
over opname in de Lijst van Bernink   

 
SEMH 
Toetsende instantie die nagaat op basis van de door de aanvrager of deelnemer toegestuurde 
documenten of aan de eisen wordt voldaan. 
 
EurocomNL (voorheen CompNed) 
In EurocomNL zijn fabrikanten en importeurs van Therapeutische elastische kousen 
vertegenwoordigd. 
 
Deelnemer 
Producent of importeur van Therapeutische elastische kousen wiens Therapeutische elastische 
kousen zijn opgenomen in de Lijst van Bernink. 
 
Deelnamekosten 
De jaarlijks door de deelnemer verschuldigde kosten voor opname in de Lijst van Bernink. 
 
Lijst van Bernink 
De lijst van Therapeutische elastische kousen die aan de eisen voldoen van zoals gesteld in 
hoofdstuk 2.1 van de vigerende Lijst van Bernink. 
 
Schorsing 
Gedurende een bepaalde door de SEMH vastgestelde periode het recht ontnemen om te vermelden 
dat de Therapeutische elastische kousen van een deelnemer zijn opgenomen in de Lijst van 
Bernink. 
 
Toetsing 
Beoordeling door een toetser of Therapeutische elastische kousen, conform het in de Lijst van 
Bernink bepaalde, (bij voortduring) voldoen aan de eisen. 
 
  



Website  
De internetpagina met het adres www.lijstvanbernink.nl, waarop de Lijst van Bernink te vinden is.  
 
 
Artikel 2. Doel 
Het doel van de Lijst van Bernink is het kwalificeren van Therapeutische elastische kousen. 
 
Artikel 3. Voorwaarden voor opname in de Lijst van Bernink  
Voor de opname in de Lijst van Bernink als bedoeld in dit reglement dienen de Therapeutische 
elastische kousen te voldoen aan de voorwaarden waarbij: 
1. De volledig ingevulde, van datum voorziene en ondertekende aanvraag door CompNed is 

ontvangen; 
2. De Therapeutische elastische kousen aantoonbaar voldoen aan de productgerelateerde 

toelatingscriteria zoals vermeld in hoofdstuk 2.1 van de vigerende Lijst van Bernink. De 
vigerende Lijst van Bernink is beschikbaar op www.lijstvanbernink.nl. 

3. De producent van de Therapeutische elastische kousen aantoonbaar voldoet aan de producent 
gerelateerde toelatingscriteria zoals vermeld in hoofdstuk 2.2 van de vigerende Lijst van 
Bernink. De vigerende Lijst van Bernink is beschikbaar op www.lijstvanbernink.nl. 

4. De SEMH de kousen heeft goedgekeurd 
 
Artikel  4. Indienen aanvraag tot opname in de Lijst van Bernink 
1. Een aanvraag wordt ingediend bij de SEMH op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier. (Dit 

formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de SEMH alsmede via de website: 
www.lijstvanbernink.nl). 

2. Na ontvangst van het aanvraagformulier worden per email de vigerende Lijst van Bernink en 
het Reglement Lijst van Bernink naar de aanvrager gestuurd.  

3. Met de indiening van de aanvraag gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden in het 
Reglement Lijst van Bernink. 

 
Artikel 5. Deelnamekosten 
De deelnamekosten zijn vermeld op het Tarievenblad op de website www.lijstvanbernink.nl. 
 
Artikel 6. Toetsing 
1. Toetsing voor opname in de Lijst van Bernink. 
a. De aanvrager levert de documenten digitaal aan conform de Vragenlijst Lijst van Bernink. 
b. Indien de documenten onvolledig zijn of de geldigheid ervan is verlopen kan de aanvraag niet 

in behandeling worden genomen. 
c. De SEMH toetst aan de hand van de checklist en de toegezonden documenten of wordt voldaan 

aan de eisen en neemt op basis van de resultaten van de toetsing een besluit of de kousen 
kunnen worden opgenomen in de Lijst van Bernink 
 

2. Toetsing voor handhaving in de Lijst van Bernink. 
Er vindt jaarlijks een toetsing plaats die bepaald of de kousen opgenomen kunnen blijven in de Lijst 
van Bernink. Hiertoe wordt de volgende procedure gevolgd: 
a. De aanvrager levert de documenten aan zoals gevraagd op de Vragenlijst Lijst van Bernink. 
b. Indien de documenten onvolledig zijn of de geldigheid ervan is verlopen kan de aanvraag niet 

in behandeling worden genomen. 
 
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 
Betaling van de deelnamekosten door een deelnemer dient te geschieden voor aanvang van de 
toetsing.  
 
Artikel 8. Doorhaling  
Doorhaling uit de Lijst van Bernink vindt plaats: 
a. Op schriftelijk verzoek van de deelnemer. 
b. Bij faillissement, bedrijfsbeëindiging of overname van de deelnemer. 



c. Bij het opleggen van de sanctie tot doorhaling, bedoeld in artikel 10, lid 2, onder d. 
 
Artikel 9. Sancties  
1.  Indien naar het oordeel van de SEMH, Therapeutische elastische kousen of de deelnemer niet of 
niet langer voldoen aan de eisen, de deelnemer in strijd met de voorschriften of aanwijzingen 
handelt, schade toebrengt aan de goede naam en het imago van de SEMH of de Lijst van Bernink, 
kan de deelnemer worden gesommeerd de overtreding ongedaan te maken of onmiddellijk te 
staken. 
De SEMH kan daarbij schriftelijk een sanctie opleggen onder vermelding van de gronden daarvoor. 
2.  De onder lid 1 bedoelde sancties zijn: 
a.  Waarschuwing; 
b.  Berisping;  
c.  Schorsing: De SEMH stelt hierbij de periode van schorsing vast en vermeldt de schorsing in de 

Lijst van Bernink; 
d.  Doorhaling uit de Lijst van Bernink. 
3.  Voorzover niet uitdrukkelijk elders is bepaald, vallen onder gedragingen als bedoeld in lid 1 in 

ieder geval: 
a.  Het niet hebben kunnen plaatsvinden van een toetsing zoals bedoeld in artikel 7 lid 2; 
b. Het niet voldoen aan de eisen van de Lijst van Bernink; 
c. Het ten onrecht gebruik maken van de naam Lijst van Bernink; 
d. Het niet of niet tijdig voldoen van de betaling van de deelnamekosten; 
e. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie tijdens de (schriftelijke) toetsing; 
f. Het niet kunnen aantonen dat bij voortduring wordt voldaan aan de erkenningseisen. 
 
Artikel 10. Weigering tot inschrijving  
De inschrijving in de Lijst van Bernink wordt geweigerd, indien: 
1. Door een bedrijf niet wordt voldaan aan de in artikel 3 en 5 genoemde voorwaarden voor 

opname. 
2. Er een grondige reden bestaat met het oog op kwaliteitsborging na doorhaling uit de Lijst van 

Bernink vanwege een sanctie door dezelfde aanvrager  
 
Artikel 11. Bevoegdheden van een deelnemer 
Een deelnemer is bevoegd zich bij voortduring en overal als zodanig te presenteren en aan te geven 
dat de betreffende Therapeutische elastische kousen opgenomen zijn in de Lijst van Bernink bij 
iedere door hem uitgevoerde dienst, het door hem gebezigde materiaal, correspondentie en 
publicaties.   
 
Artikel 12. Verplichtingen 
De deelnemer is op straffe van sanctie steeds verplicht: 
1. Te voldoen aan de eisen van de Lijst van Bernink; 
2. Mee te werken aan toetsingen;  
3. Mee te werken aan een extra tussentijdse toetsing vanwege bij de SEMH ontvangen meldingen of 

andere signalen over leveranties, handelingen of gedragingen van de deelnemer.  
Bij weigering tot medewerking aan deze extra tussentijdse toetsing is de SEMH bevoegd tot het 
direct opleggen van de sanctie doorhaling uit de Lijst van Bernink, bedoeld in artikel 10, lid 2, 
onder d; 

4. Zich te houden aan de bepalingen van dit Reglement.  
 
Artikel 13. De Lijst van Bernink  
1. Er is een centraal register van de opgenomen Therapeutische elastische kousen. 
2. Indien zowel de Therapeutische elastische kousen, als de aanvrager volledig voldoen aan het 

bepaalde in artikel 8, worden de Therapeutische elastische kousen in de Lijst van Bernink 
ingeschreven.  

3. De Lijst van Bernink bevat ten minste de volgende gegevens: 
naam deelnemer; merk/naam van de Therapeutische elastische kous; gevolmachtigde in 
Nederland; Norm; Drukklasse; rondbrei of vlakbrei en confectie of maatwerk. 

 
De Lijst van Bernink wordt minimaal 4 x per jaar up to date gemaakt en door de SEMH 
gepubliceerd op de website. 



 
 
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 
Elke aansprakelijkheid van de stichting, de leden van haar gremia en de toetsende instantie terzake 
van de uitvoering van hun taken, daaronder begrepen de toepassing van dit reglement, is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 15. Bezwaarprocedure 
Indien een aanvrager bezwaar maakt tegen de beslissing om kousen niet op te nemen in de Lijst van 
Bernink kan er bezwaar tegen worden gemaakt. De Bezwarencommissie zal op basis van de 
toegestuurde documenten en rapporten een uitspraak doen over het ingediende bezwaar. De kosten 
van de procedure bedragen € 500,- 


