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1. Moet een certificaathouder beschikken over een geldig ISO-9001 certificaat ? 

De BRL 9101 stelt als eis (H1.1) dat een certificaathouder moet beschikken over: 

- een aantoonbare werkwijze op gelijkwaardig niveau als gesteld in het VCA-
certificaat (VGM-checklist), en 

- een ISO-9001 certificaat met in de scope de verwijzing naar het onderwerp 
van de BRL 9101 (het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in 
uitvoering en evenementen). 

 
Meer in het bijzonder wordt geëist (H6.1), dat de certificaathouder moet 

beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem en moet dit onderhouden. 
Het kwaliteitssysteem moet er op gericht zijn dat de door hem geleverde processen 

en diensten aan de gestelde eisen voldoen.  
In ieder geval moeten de punten van deze paragraaf zijn opgenomen in het 
kwaliteitssysteem. 

Het gedocumenteerd kwaliteitssysteem moet de procedures van het 
kwaliteitssysteem omvatten of er naar verwijzen en de structuur van de 

documentatie, die in het kwaliteitssysteem is gebruikt, uiteenzetten.  
 
 Deze eis geldt dus met inachtneming van de eis uit H1.1 en is hier een nadere 

duiding van. 
De procedures (punten) uit H6.1 moeten zijn uitgeschreven in het handboek van 

de certificaathouder.  
Dit kan zijn in het BRL- en/of ISO handboek met verwijzingen over en weer. 
 

 
2. Registratie van de verplichte LMRA ex bijlage 4 

Bijlage 4 spreekt over “Controle voorafgaande en tijdens het plaatsen aan de hand 
van de volgende eisen:  

- de veiligheidsomstandigheden (LMRA, plaatsingsinstructie A-blad, etc.);” 

 
 Bedoeld is dat er voorafgaande aan het werk altijd een LMRA plaats vindt en dat 

er wordt genoteerd dat er sprake is geweest van een LMRA.  
De inhoud hiervan hoeft niet te worden vastgelegd (beschreven). 
In de volgende revisie van de BRL 9101 wordt deze eis duidelijker verwoord. 
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3. Mag een Specialist-TVM ook de taken van een Vakman-TVM uitvoeren ? 
Een specialist-TVM legt een gelijkwaardig examen af als de vakman-TVM (dezelfde 
onderwerpen) met daarbij toegevoegd enkele verdiepende extra’s.  

 Een specialist-TVM is derhalve gerechtigd om ook de taken van een vakman-
TVM uit te voeren. Dit is beschreven in H2.2 definities: 

 
Specialist tijdelijke verkeersmaatregelen. 

(Coördinatie van) werkzaamheden in het kader van het ontwerpen en beheren,  
toepassen, aanbrengen, in standhouden, verwijderen en controleren van  
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes worden uitgevoerd door een  

specialist TVM. 
 

H6.2.2 voegt hier nog aan toe dat: 
Voor de genoemde functies A t/m D en overigens voor alle bij de uitvoering van 
het werk ingezette personen op locatie en /of transport (behorend tot de uitvoering 

van de verkeersmaatregel(en)), geldt dat zij in het bezit moeten zijn van een 
geldig persoonsgebonden certificaat medewerker TVM en/of vakman TVM en/of 

specialist TVM 1) en/of verkeersregelaar TVM…. 
 
 


