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Wijzigingsblad d.d. 13 maart 2014 bij BRL 6010 

 

Vastgesteld door het CCvD 
van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 12 september 2013 

Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 3 maart 2014 
Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector per 13 maart 2014 

 
 

‘LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR  

COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES’ 
 
Dit blad geeft aanvullende bepalingen bij BRL 6010 d.d. 30-04-2013.  
 
De kwaliteitsverklaringen die niet mede op basis van dit wijzigingsblad zijn afgegeven, verliezen in elk geval 
hun geldigheid op 1-05-2014. 
 
De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van BRL 6010 d.d. 30-04-2013, inclusief dit 
wijzigingsblad, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-01-2015. 
 

Opmerking 
Dit houdt in dat op de kwaliteitsverklaringen een geldigheidsdatum tot 1-01-2015 moet 
worden opgenomen. 

 
 
Algemene informatie bij dit wijzigingsblad 
 
De wijzigingen die met dit wijzigingsblad worden doorgevoerd betreffen enkele formuleringen. Zij hebben 
geen inhoudelijke gevolgen.  
 
De titel ‘nationale beoordelingsrichtlijn’ is afgeschaft, en het certificaat is een procescertificaat, geen product-
certificaat. 
 

 
Wijzigingen 
 

TITEL 
De titel wordt vervangen door de volgende titel: 
BEOORDELINGSRICHTLIJN  
voor het KOMO INSTAL® procescertificaat voor  
‘LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES’ 
 
GEHELE DOCUMENT 
In de koptekst van elke pagina wordt ‘Nationale beoordelingsrichtlijn’ gelezen als ‘Beoordelingsrichtlijn’. 
  
Pagina 1, hoofdstuk 1, inleiding, tweede regel  
‘productcertificaat’ wordt vervangen door ’procescertificaat’ 
 
Pagina 1, hoofdstuk 1, inleiding, zevende regel  
‘KOMO INSTAL Productcertificaat’ wordt vervangen door ‘KOMO INSTAL procescertificaat’.  
 
Pagina 6, paragraaf 4.1, opdracht, achtste regel 
‘BRL 6010-productcertificaat’ wordt vervangen door ‘BRL 6010-procescertificaat’ 
 
Bijlage 1  
Bijlage 1 wordt vervangen door de volgende bijlage 1. 
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Bijlage 1      
MODEL van het certificaat  

 
KOMO INSTAL® procescertificaat  

LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES   

   

Nummer   Vervangt  

Uitgegeven  d.d.  

Geldig tot jjjj-mm-dd      

 

Naam (Certificaathouder) 
 
Gegevens certificaathouder 
 
Tel.  
Fax  
www. 
 

 
Verklaring van (naam CI) 
Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6010, ‘Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties’, 
d.d. (datum BRL) (inclusief eventueel wijzigingsblad (datum)) afgegeven conform (naam CI) Reglement voor yyyyyyy (door 
CI in te vullen).         
 

(Naam CI) verklaart dat: 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door (naam bedrijf) geleverde risicoanalyserapporten en 
beheersplannen voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4 van de BRL. 

 met in achtneming van het bovenstaande,  
o het risicoanalyserapport voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet aan paragraaf 4.7 van bijlage 2 van de 

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, en  
o het beheersplan voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet aan artikel 38, lid 4, van het Drinkwaterbesluit.  

 
 
Registratie van kwaliteitsverklaringen afgegeven op basis van BRL 6010 vindt plaats op de website van de Stichting 

Kwaliteitsborging Bouw- en Installatiesector (KBI)  www.kbi.nl. 
Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl   
 
Voor CI 
 
 
 
 
Directeur 
 
 
 
De gebruiker van dit KOMO INSTAL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij CI te informeren of dit 
document nog geldig is.   
 

              

 

 
 
  

Beoordeeld is: 

 kwaliteitssysteem,  

 proces, en 

 eindresultaat. 
 
Periodieke controle 

http://www.kbi.nl/

