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Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Traffic Service Nederland B.V.
VERKLARING VAN KIWA
Dit procescertificaat is afgegeven op basis van BRL 9101 "Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering" d.d. 2 februari 2011, inclusief wijzigingsblad
d.d. 19 maart 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
Het procescertificaat is van toepassing op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in
uitvoering op:
- autosnelwegen, overeenkomstig de RWS-richtlijn en CROW Publicatie 96a en/of andere
van toepassing zijnde eisen;
- niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom overeenkomstig de RWS-richtlijn
en CROW Publicatie 96b en/of andere van toepassing zijnde eisen.
Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde
processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de
werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet
aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd.

Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
PROCESSPECIFICATIE
Algemene beschrijving van het proces
"Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering" conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9101.
Processpecificatie
De aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor een verkeersmaatregel benodigde hulpmiddelen:
Inclusief het aanpassen van de lengte van de verkeersmaatregel en aanpassingen t.b.v. rijstrookverleggingen;
Inclusief het in en buitengebruik stellen van een tijdelijke verkeersmaatregel en het zodanig wijzigen van de verkeersmaatregel dat de
vluchtstrook als rijstrook beschikbaar komt;
Inclusief het schoonmaken en ballasten of tuien van hulpmiddelen.
Indien het tot de contractuele verplichtingen van het gecertificeerde bedrijf behoort, behoren ook de volgende werkzaamheden tot het
toepassingsgebied:
Het houden van een regelmatige en voldoende controle, ook buiten werktijd;
Het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte hulpmiddelen.
WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
1.

De processen zijn bestemd om te worden toegepast bij werk in uitvoering, minimaal conform de Standaard RAW Bepalingen, voor
zover van toepassing.

2.

Inspecteer bij aflevering of:
2.1 het werk is uitgevoerd conform de opdracht;
2.2 de uitvoering geen zichtbare gebreken vertoont.

3.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
Traffic Service Nederland B.V. te Oss;
en zo nodig met:
Kiwa Nederland B.V.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN
CROW Standaard RAW Bepalingen ;
CROW Publicatie 96, Handleiding veilig werken aan wegen;
RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen;
CROW Publicatie 96a/ 96b, Beleid, proces en basisinformatie;
CROW Publicatie 96a, Maatregelen op autosnelwegen
CROW Publicatie 96b, Maatregelen naast de rijbaan/ Maatregelen op de rijbaan/ Maatregelen op kruispunten en rotondes/
Maatregelen op fietspaden & voetpaden ;
CROW Publicatie 96a/ 96b, Omleiding en tijdelijke bewegwijzering;
CROW-Publicatie 96a/96b, Specificaties voor materiaal en materieel.
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