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MEMO 

 
Onderwerp:  persbericht nieuwe BRL 9101 en BRL 9142 

Kenmerk:  17-054 

Datum:  9 oktober 2017 

 
Herziene Beoordelingsrichtlijnen 9101 en 9142 per 1 januari 2018 in werking. 

 
 
Infra Kwaliteit, de handelsnaam van de stichting SCSW (Stichting Certificatie 

Specialistische Wegenbouw), sinds eind 2015 operationeel, heeft de afgelopen 
periode hard gewerkt aan het moderniseren van de beoordelingsrichtliinen(BRL) 

van toepassing in de specialistische wegenbouw. Het gaat hierbij richtlijnen voor 
verkeersmaatregelen, geleiderail, wegmarkeringen en wegmarkeringsproducten. 
Deze richtlijnen vormen de basis voor het certificeren van bedrijven actief in deze 

sector. 
 

 
Infra Kwaliteit heeft, met betrokkenheid van marktpartijen en opdrachtgevers 
inmiddels de BRL 9101 (Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in 

uitvoering en evenementen) en de BRL 9142 (het appliceren van 
wegmarkeringsmaterialen) gereviseerd en vastgesteld. Beide BRL-en vallen onder 

het KOMO-keur en treden per 1 januari 2018 in werking. 
 
Door het toepassen van de BRL-en werken certificaathouders (gespecialiseerde 

aannemers) volgens de laatste stand der techniek en leveren een gewaarborgde 
kwaliteit. Onafhankelijke certificerende instellingen controleren de certificaathouder 

meerdere keren per jaar. 
 

 
BRL 9101 
Deze beoordelingsrichtlijn beoogt de veiligheid voor wegwerkers en weggebruikers 
zeker te stellen. Het werk moet veilig worden uitgevoerd zodat er geen gevaar 
voor medewerkers op en langs de weg, weggebruikers en derden ontstaat. 
Voor wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het 
creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving.  
Veel belangrijker (en daar ziet deze Beoordelingsrichtlijn 9101 op toe) is de 
discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen 
van de verkeersmaatregelen. Onvolkomenheden tijdens deze processen 
veroorzaken onveilige situaties voor wegwerkers en weggebruikers.  

 

BRL 9142 
De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op ‘het appliceren (aanbrengen) van 

wegmarkering-materialen voor markeringen.  



blad 2 

 

 

IK/17-054 

 

Daarbij gelden deze eisen per procescertificaat en per materiaalsoort, te weten: 
• koudplast, en/of 
• thermoplast, en/of 
• wegenverf, en/of 
• voorgevormd markeringsmateriaal. 

 
Een conform deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerde applicateur past tijdens het 
applicatieproces producten toe die aantoonbaar voldoen aan de eisen van de BRL 
9141 en/of CE-gekenmerkte producten, tenzij hier in overleg met de 
opdrachtgever van wordt afgeweken.  

 
Wilt u meer weten of deze BRL en/of de stichting Infra Kwaliteit, neem dan contact 
op met Paul Uilenbroek via paul@infrakwaliteit.nl of 06-53 37 34 23. 

 
 


