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Wijzigingsblad BRL 9161

Algemeen
Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BRL 9161 “Beoordelingsrichtlijn voor
KOMO® procescertificaten voor het aanbrengen van afschermingsvoorzieningen langs wegen” d.d. 19
april 2018 (hierna BRL 9161) en zal door de certificatie instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn
door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een licentieovereenkomst hebben met de Stichting
KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de beoordelingsrichtlijn voor de behandeling van een
aanvraag voor c.q. instandhouding van KOMO procescertificaten.
Dit wijzigingsblad is:
• Vastgesteld door het College van Deskundigen Infra Kwaliteit dd. 25 juni 2018.
• Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie dd. 20-08-2018.

Omschrijving van de wijziging
De wijziging betreft de geldigheid van de BRL, uitvoering van werk door derden, gelijkwaardigheid
kwalificatiedocumenten en de overgangsregeling voor persoonscertificaten voor personeel.
In de BRL 9161 worden de volgende onderdelen gewijzigd:
• Vervang paragraaf 1.3. door de paragraaf in dit wijzigingsblad (zie hieronder).
• Voeg aan paragraaf 6.5 een opmerking toe over gelijkwaardigheid van kwalificatiedocumenten (zie
hieronder).
• Vervang paragraaf 6.6 door de paragraaf in dit wijzigingsblad (zie hieronder).
• Voeg toe aan Bijlage 4, paragraaf 4.5 een opmerking toe over de overgangsregeling m.b.t. de
geldigheid van kwalificatiedocumenten (zie hieronder).
1.3

Geldigheid

Procescertificaten die zijn afgegeven op basis van de BRL 9161 .d.d 19-04-2018, met toepassing van
dit Wijzigingsblad hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. De geldigheidsduur kan worden beperkt
door:
- een wijziging van deze BRL
– het niet voldoen van de certificaathouder aan zijn verplichtingen
Dit Wijzigingsblad vervangt de genoemde paragrafen van BRL 9161 d.d. 19-04-2018.
Tot uiterlijk 1 september 2018 mogen procescertificaten worden afgegeven op BRL 9161 d.d. 19-042018, nog zonder toepassing van dit Wijzigingsblad.
De procescertificaten afgegeven op BRL 9161 d.d. 19-04-2018, nog zonder toepassing van dit
Wijzigingsblad, verliezen in elk geval één jaar na de inwerkingtreding van dit Wijzigingsblad hun
geldigheid.
6.5

Personeel

Onder deze paragraaf wordt de volgende opmerking toegevoegd:
Een geldig bewijs van een met positief resultaat afgelegd examen behorende bij de opleiding
“Medewerker afschermingsvoorzieningen” wordt als gelijkwaardig beschouwd aan:

6.6

•

Een geldig bewijs van een met positief resultaat afgelegd examen behorende bij de opleiding
“plaatsen geleiderail”

•

Een geldig bewijs van een met positief resultaat afgelegd examen behorende bij de opleiding
“geleiderail in kort bestek”
Uitvoering van werk door een derde partij

Uitbesteding van (delen van het) werk is toegestaan, mits die derde in het bezit is van een geldig
KOMO procescertificaat op basis van BRL 9161.
Voor de inhuur van personen gelden altijd de eisen uit 6.5.
Bijlage 4: 4.5
De volgende tekst ontbreekt  toevoegen:
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Overgangsregeling
Kwalificatiedocumenten, afgegeven onder de BRL 9161/2002 en het wijzigingsblad van d.d. 19-03-2015
behouden hun rechtsgeldigheid onder deze beoordelingsrichtlijn en het wijzigingsblad tot 1 januari
2023. Na die datum moet eenieder beschikken over een kwalificatie-document dat wordt afgegeven
overeenkomstig de BRL 9161:2018 d.d. 19-04-2018 en het wijzigingsblad van 20-08-2018
beoordelingsrichtlijn.

9.

Documentenlijst

9.1

Publiekrechtelijke regelgeving
Er is geen publiekrechtelijke regelgeving van toepassing.

9.2

Overige documenten
Niet van toepassing.
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