
Memo 
 
 

               

 

Att.: whom it concern 
Subject: BRL-K14010, part 1A+1B 

From: Jos van der Westen 
Date: 16 April 2020 
 

L.S. 
 
Beste lezer 
 

Dear reader 

Dit certificatieschema heeft betrokkenen van 
Nederlandse en buitenlandse herkomst. 
 
Om efficiency redenen hebben wij beide bij elkaar 
gevoegd. U ontvangt het Nederlands en het Engelse 
deel in één mail. 
 

This certification scheme has involved persons as 
well in the Netherlands as other countries. 
 
To be as efficient as possible we combined the files. 
So you will find the Dutch and English part in one 
mail. 

Bij deze bieden wij u de aangepaste BRL-K14010-1 
aan. Zoals u zult zien is dit deel opgesplitst in deel 
1A en 1B 
 

We enclosed the new version of BRL-K14010. Part 
1. As you will read is this part is split in part 1A and 
1B 
 

Een aantal van u komen in meerdere verzendlijsten 
voor. We hebben er naar gestreefd dat u betreffende 
documenten slechts 1 keer krijgt toegezonden. 
 

Several persons are on more than one shipping list. 
We tried to achieve that all documents will be sent 1 
time only. 
 

De 6 weken durende commentaar periode begint op 
woensdag 20 april 2020. De commentaar periode 
eindigt op Woensdag 3 juni 2020. 
 

De comment period that takes 6 weeks will 
commence om Wednesday 22 April 2020. It ends on 
Wednesday 3 June 2020 

We hebben een commentaar formulier bijgevoegd. U 
kunt dit gebruiken om uw commentaren kenbaar te 
maken. 
 

We enclosed a comment form. You are invited to 
informs us about your comments 

stuurt u uw opmerkingen a.u.b.  
naar NL.CLA.DWP@kiwa.nl  
 

Please sent your comments to 
NL.CLA.DWP@kiwa.nl  

Voor uw vragen en opmerkingen in de 
tussenliggende periode kunt u contact opnemen met 
Jos vand der Westen (088-998 4584) 
NL.CLA.DWP@kiwa.nl 

For your questions and remarks in this periode 
please contact  
Jos van der Westen (+31 88 998 4584 
NL.CLA.DWP@kiwa.nl 
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