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Opzet van BRL 9935
BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-
procescertificaat voor het ontwerpen, aanbrengen en controleren 
en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar 
op platte daken.
Door deze eenduidige richtlijn en formulering van eisen waaraan 
ieder KOMO®-gecertificeerd bedrijf zich moet houden, mag een 
opdrachtgever ervan uitgaan dat gecertificeerde (valbeveiligings)
bedrijven op eenduidige wijze naar een plat dak en een veilige 
inrichting ervan kijken. Hierdoor zullen aanbiedingen beter met 
elkaar te vergelijken zijn.

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 
voorzieningen tegen valgevaar, deel 2 voor het aanbrengen van 
deze voorzieningen en deel 3 voor het controleren en onderhouden 
van bestaande voorzieningen. Er is bewust voor deze modulaire 
opbouw gekozen, omdat niet alle bedrijven alle scopeonderdelen 
uitvoeren. Er zijn adviesbureaus die zich uitsluitend bezighouden 
met het ontwerp, het maken van dak-RI&E’s dus. Aan de andere 
kant hoeft een bedrijf dat veiligheidsvoorzieningen op daken 
aanbrengt zich niet per definitie ook toe te leggen op het ontwerp. 
Het voordeel voor BRL 9935 gecertificeerde (valbeveiligings)
bedrijven is dat zij zich kunnen onderscheiden in de markt.

Voor wie is certificering bedoeld?
De doelgroep voor deze beoordelingsrichtlijn zijn adviesbureaus 
die dak-RI&E’s en ontwerpen maken, (dakbedekkings)bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van permanente 
voorzieningen tegen valgevaar op daken en bedrijven die controle- 
en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de systemen of een 
combinatie daarvan.

“Wat is een goede Risico-Inventarisatie & Evaluatie voor daken (dak-RI&E)? Hoe moet de uitkomst van een dak-RI&E vertaald worden 
in een goed ontwerp? Hoe zorg ik ervoor dat de juiste voorzieningen tegen valgevaar op de juiste wijze worden aangebracht?”
Met het gereedkomen van BRL 9935 kunnen bedrijven zich onderscheiden met hun adviezen en een goede uitvoering van permanent 
aanwezige voorzieningen tegen valgevaar op daken.

KOMO-BRL 9935 gereed
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