
 

KOMO® 
Procescertificaat 
K43564/06 
 

Uitgegeven 2019-04-01 Vervangt K43564/05 

Geldig tot 2022-04-01 D.d. 2016-03-01 

Pagina 1 van 2 
 

 

 

 
 

 

 

Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen 
(autosnelswegen CROW Publicatie 96a, niet-autosnelwegen CROW Publicatie 96b) 
 

Vevon BV 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit procescertificaat is op basis van BRL 9101 “Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in 

uitvoering en evenementen” d.d. 12-01-2018 inclusief wijzigingsblad d.d. 20-08-2018, afgegeven conform 

het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

 

Het kwaliteitssysteem en het proces van het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en 

evenementen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat: 

 

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden 

met betrekking tot het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen bij 

voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde eisen ten aanzien van het proces 

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de certificaathouder 

verrichte werkzaamheden met betrekking tot het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in 

uitvoering en evenementen bij oplevering voldoet aan de in de BRL vastgelegde eisen 

 

 
Ronald Karel 

Kiwa 

Dit procescertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Gebruikers van dit procescertificaat worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 

website van Kiwa: www.kiwa.nl. 

Certificaathouder 
Vevon BV 
Castorstraat 13 
5047 RC  TILBURG 
Postbus 4165 
5004 JD  TILBURG 
Tel. 013 213 22 02 
Fax 013 579 90 99 
info@vevon.nl 
www.kiwa.nl 

 
 

 
 

 
 Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK 
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

Beoordeeld is: 

• Kwaliteitssysteem 

• Realisatieproces 

• Eindresultaat 

Periodieke controle 
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Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIE 

Dit procescertificaat heeft betrekking op het proces van het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen in de 

volgende toepassing(en): 

• autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96a 

• niet-autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96b 

 

Algemene beschrijving van het proces 

De aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor een verkeersmaatregel benodigde materiaal, 

inclusief:  

• het aanpassen van de lengte van de verkeersmaatregel en aanpassingen t.b.v. rijstrookverleggingen; 

• het in en buitengebruik stellen van een tijdelijke verkeersmaatregel en het zodanig wijzigen van de verkeersmaatregel dat de vluchtstrook als 

rijstrook beschikbaar komt; 

• het schoonmaken en ballasten of tuien van materiaal. 

 

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, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van het aangebrachte materiaal. 

 

MERKEN EN AANDUIDINGEN 

In de contractstukken over de uitvoering van de in dit procescertificaat opgenomen processen wordt vermeld:  

• Uitvoering onder KOMO®-procescertificaat.  
Op de documenten die betrekking hebben op de uitvoering en het resultaat van het proces mag het KOMO®-woordmerk of het KOMO®-beeldmerk 
worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het beeldmerk is als volgt: 

 

 K43564 
 

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

• Vevon BV te Tilburg; 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 


