
Met het gereedkomen van BRL 9935 
komt er een einde aan deze discussies 
en ontstaat er voor de markt en vooral  
de eigenaar en/of gebruiker van een pand 
eenduidigheid als ze gebruik maken  
van KOMO®gecertificeerde bedrijven.

daken. Deze beoordelingsrichtlijn is tot 
stand gekomen op initiatief van Stichting 
Nivoh. Alle leden van deze stichting (te 
vinden op www.nivoh.nl) zijn serieuze, 
gerenommeerde en vakkundige bedrij
ven. Zij worden dagelijks geconfronteerd 
met discussies zoals in dit artikel om
schreven en de daaruit voortvloeiende 
slechte ontwerpen en aangebrachte sys
temen. Door het opstellen van een een
duidige richtlijn en eisen waaraan ieder 
KOMO®gecertificeerd bedrijf zich moet 
houden, mag een opdrachtgever ervan 
uitgaan dat de gecertificeerde bedrijven 
op eenduidige wijze naar een plat dak  
en de veiligheid ervan kijken. Hierdoor 
zullen de aanbiedingen gelijkwaardig  
zijn en zullen discussies uitblijven.

MODULAIRE OPBOUW VAN DE 
BEOORDELINGSRICHTLIJN

De beoordelingsrichtlijn BRL 9935 is 
modulair opgebouwd. Dat wil zeggen 
dat er verschillende delen zijn met elk 
hun specifieke scopegedeelte. Deel 1 
is voor het ontwerpen van permanente 
veiligheidsvoorzieningen, deel 2 voor 
het aanbrengen van veiligheidsvoorzie
ningen en deel 3 voor het controleren 
en onderhouden van bestaande veilig
heidsvoorzieningen. Er is bewust voor 
deze modulaire opbouw gekozen, omdat 
niet alle bedrijven alle scopeonderdelen 
uitvoeren. Er zijn adviesbureaus die zich 
uitsluitend bezighouden met het ont
werp en geen uitvoerende tak hebben. 
Aan de andere kant hoeft een bedrijf dat 
veiligheidsvoorzieningen aanbrengt zich 
niet per definitie ook toe te leggen op 
het ontwerp. Een KOMO®gecertificeerd 
bedrijf zal dus voor minimaal één van 
de drie scopeonderdelen gecertificeerd 
zijn of voor een combinatie van twee of 
drie scopeonderdelen. Op het KOMO®
certificaat zal per certificaathouder dui
delijk worden aangegeven voor welke 
scopeonderdelen de certificaathouder 
precies gecertificeerd is. Het is dus zaak 
dat een opdrachtgever goed in de gaten 

Sinds jaar en dag zijn er veelvuldig discussies omtrent veiligheid op  

platte daken. Deze discussies hebben vooral te maken met vragen  

zoals: “Wat is nu een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? 

Hoe moet de uitkomst van een RI&E vertaald worden in een goed  

ontwerp? Hoe zorg ik ervoor dat de juiste beveiligingsmiddelen op  

de juiste wijze worden aangebracht?”

BRL 9935 – DE MAATSTAF VOOR  
GOEDE VEILIGHEID OP PLATTE DAKEN
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OPZET VAN BRL 9935

BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn 
voor het KOMO®procescertificaat voor 
het ontwerpen, aanbrengen en contro
leren en onderhouden van permanente 
voorzieningen tegen valgevaar op platte 
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houdt of het bedrijf dat hij inschakelt 
daadwerkelijk gecertificeerd is voor  
het betreffende/juiste scopeonderdeel. 

VOORDELEN VAN WERKEN MET  
KOMO®-GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN

De voordelen die opdrachtgevers heb
ben bij het werken met een KOMO®
gecertificeerd bedrijf zijn dat zij er ver
zekerd van kunnen zijn dat het ontwerp, 

het uiteindelijk aangebrachte veiligheids
systeem en/of het onderhoudsplan vol
doet aan de meest recente regelgeving 
op dat gebied. Daarnaast wordt het be
drijf door een onafhankelijke certificatie
instelling gecontroleerd. Het is de bedoe
ling dat de verschillen in ontwerp en aan
geboden veiligheidssystemen tussen de 
gecertificeerde bedrijven minimaal zullen 
zijn, omdat ze allemaal volgens dezelfde  
richtlijn werken.

VOORDELEN VOOR KOMO®- 
GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN

Het voordeel voor gecertificeerde bedrij
ven is dat zij zich kunnen onderscheiden 
in de markt en niet meer hoeven te con
curreren met bedrijven die regelgeving 
en kwaliteit minder hoog in het vaandel 
hebben staan. Door een project aan te 
besteden aan uitsluitend gecertificeerde 
bedrijven komt een eind aan oneerlijke 
concurrentie.

VOOR WIE IS CERTIFICERING AAN  
DE ORDE?

De typische doelgroep voor deze beoor
delingsrichtlijn zijn adviesbureaus die 
RI&E’s en ontwerpen maken, bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in het aanbren
gen van de veiligheidsvoorzieningen, 
dakdekkerbedrijven die eveneens veilig
heidssystemen aanbrengen en bedrijven 
die controle en onderhoudswerkzaam
heden uitvoeren of een combinatie 
daarvan. Geïnteresseerde bedrijven kun
nen terecht voor informatie bij Stichting 
Nivoh (info@nivoh.nl) of bij SGS INTRON 
Certificatie B.V. (marco.dekok@sgs.com)
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