Wijzigingsblad
BRL 9141 Wegmarkeringsmaterialen
Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring
Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9141 d.d. 2009-05-14.
Vastgesteld door College van Deskundigen Wegmarkeringen d.d. 5 maart 2014.
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28 augustus 2014.
Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 28 augustus 2014.
Geldigheid kwaliteitsverklaringen
De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun
geldigheid 6 maanden na aanvaarding door de Harmonisatiecommissie Bouw dan wel op het moment dat op
het certificaat staat vermeld.
Gebruiksrecht
Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een
schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.
Omschrijving van de wijziging
Dit wijzigingsblad omvat 2 wijzigingen:
1. In de bestaande BRL 9141 d.d.: 2009-05-14 hebben productcertificaten een geldigheid van maximaal
6 jaar. Met dit wijzigingsblad wordt de geldigheidsduur van een, onder de BRL 9141 d.d.: 2009-05-14
uit te geven, productcertificaat maximaal 3 jaar met de mogelijkheid voor herhaalde heruitgifte.
Productcertificaten op basis van de BRL 9141 d.d.: 2009-05-14, welke zijn uitgegeven voor de
bindend verklaring van dit wijzigingsblad, vallen vanaf de expiratiedatum onder het gestelde van
paragraaf 3.4 van dit wijzigingsblad.
2. Voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek overeenkomstig het gestelde in paragraaf 3.2 en
bijlage IV van de BRL 9141 d.d. 2009-05-14 zijn op basis van voortschrijdend inzicht de voor dit
onderzoek relevante passages aangepast.
Algemeen:
Daar waar in tekst de BRL wordt benoemd als Nationale Beoordelingsrichtlijn of Nationale BRL moet dit
worden vervangen door :
KOMO Beoordelingsrichtlijn en KOMO BRL.

Artikel 1.6
Vervang de gehele tekst door:
®

De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO procescertificaat.
De modeltekst van het voorblad, vorm en lay-out van de kwaliteitsverklaring moeten voldoen aan de eisen
zoals gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) en voldoen daarmee tevens aan de
eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl).

Artikel 1.7
Voeg de volgende paragraaf toe aan hoofdstuk 1:
1.7 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)
Het onderwerp van certificering van deze beoordelingsrichtlijn betreft niet een product waarvoor een
geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing is.
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Artikel 3.1
Vervang de volgende tekst: “Het productcertificaat wordt verleend voor een periode van zes jaar met als
einddatum 31 december van het betreffende jaar, waarbij de zes jaar gerekend worden vanaf de datum dat de
laatste metingen zijn uitgevoerd in het proefvak.” door:
Voor de geldigheidsduur van het productcertificaat wordt verwezen naar paragraaf 3.4”Geldigheidsduur van
het productcertificaat”

Artikel 3.2
Vervang de volgende tekst: “De analyseresultaten moeten ten minste één dag v66r aanvang van de wegproef
worden aangeleverd bij de certificatie-instelling om aan te tonen dat het product voldoet aan de eisen, gesteld
in artikel 4.1 en artikel 4.2. Daartoe is het van belang dat de monsters tijdig voor onderzoek worden
aangeboden De analyseresultaten dienen afkomstig te zijn van een hiervoor door de Raad voor Accreditatie
erkend laboratorium en mogen niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van aanleveren van de
monsters voor de wegproef.” door:
Het monster, genomen overeenkomstig paragraaf 9.6.1 (Bijlage IV), wordt naast de eisen met betrekking tot
Bijlage V “Eisen met betrekking tot het verificatieonderzoek” eveneens onderzocht op de relevante eisen zoals
gesteld in artikel 4.1 en artikel 4.2 . Indien het betreffende product niet voldoet aan de voor dit product
relevante eisen uit artikel 4.1 en/of 4.2 komt dit product niet in aanmerking voor certificering.
De analyseresultaten dienen afkomstig te zijn van een hiervoor door de Raad voor Accreditatie erkend
laboratorium.

Artikel 3.4
Voeg de volgende nieuwe paragraaf toe aan hoofdstuk 3:
3.4 Geldigheidsduur van het productcertificaat
Het productcertificaat wordt verleend voor de periode van 3 jaar gerekend vanaf de ingangsdatum van het
certificaat.
3.4.1 Voorwaarden voor heruitgifte van het productcertificaat
Een productcertificaat kan op de expiratiedatum wederom uitgegeven worden voor een periode van drie jaar
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Het product voldoet aan de, specifiek voor dit product gestelde, eisen zoals vastgesteld aan de hand
van de productiecontrole-resultaten conform paragraaf 4.1 en 4.2 van de BRL 9141 d.d.: 2009-05-14;
2. De resultaten van de verificatieonderzoeken, uitgevoerd op representatieve monsters van het
betreffende product, voldoen aan het gestelde in bijlage V van de BRL 9141 d.d.: 2009-05-14;
3. Het kwaliteitssysteem van het bedrijf voldoet aan de eisen conform Hoofdstuk 5 van de BRL 9141
d.d.: 2009-05-14;
4. De receptuur en/of productiemethode van het product is niet gewijzigd ten opzichte van de
oorspronkelijk gewaarmerkte receptuur;
5. Er is in de afgelopen certificatieperiode geen ernstige terechte klacht geweest ten aanzien van de
productkwaliteit met betrekking tot het betreffende productcertificaat.
3.4.2 Te volgen procedure
Minimaal 6 maanden voor de expiratiedatum van het productcertificaat meldt de certificaathouder schriftelijk
bij de certificatie instelling (Cl) haar wens tot heruitgifte van het productcertificaat.
Indien de certificatie instelling (Cl) uiterlijk 6 maanden vr de expiratiedatum geen schriftelijk verzoek tot
heruitgifte heeft ontvangen vervalt de geldigheid van het productcertificaat met de overschrijding van de
expiratiedatum.
Indien een geldig verzoek tot heruitgifte is ingediend zal, in aanvulling op de eerstvolgende reguliere
periodieke beoordeling, worden nagegaan of voldaan is aan het gestelde onder 3.4.1 punt 1 t/m 5.
Voor de punten 4 en 5 is de nadere toelichting zoals opgenomen in paragraaf 3.4.3 van toepassing.
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Voor de heruitgifte beoordeling kan gebruik gemaakt worden van de rapportage(s) van de reguliere
beoordeling(en).
Het resultaat van de heruitgifte-beoordeling wordt in een separaat rapport vastgelegd.
De beslissing over heruitgifte van het productcertificaat moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde
beslisser die niet zelf bij de reguliere periodieke beoordeling betrokken is geweest. De beslissing moet
traceerbaar zijn vastgelegd.
Indien het resultaat van de beslissing positief uitvalt wordt een nieuw productcertificaat uitgegeven met een
geldigheidsduur van drie jaar gerekend vanaf de expiratiedatum van het voorgaande productcertificaat.
Indien het resultaat van de beslissing negatief uitvalt, vervalt de geldigheid van het productcertificaat met de
overschrijding van de expiratiedatum.
3.4.3 Nadere toelichting
Punt 4 “wijziging receptuur”
Er wordt niet voldaan aan de eis van punt 4 “receptuur” van paragraaf 3.4.1 indien een wijziging van de
receptuur en/of productiemethode heeft plaatsgevonden zonder dat de Cl hiervoor aantoonbaar toestemming
heeft gegeven.
(Toelichting gebaseerd op uitspraak CvD WM d.d.: 04-10-2007)
Punt 5 “Klachten”
De beoordeling of een klacht als “ernstig” moet worden geclassificeerd ligt bij de, in 3.4.2 genoemde,
beslisser.

Artikel 8.1
Vervang de hele tekst onder “Vereiste documenten” door de volgende tekst:
Vereiste documenten:
Norm
Standaard RAW Bepalingen
NEN-EN 1423

Jaar
2010
2012 + Cl:2013

NEN-EN 1424
NEN-EN 1436
NEN-EN 1824
NEN-EN 1871
NEN-EN 1790
NEN-EN 12802
NEN-EN 1 3212
NEN-EN 13459

1997 + Al :2003
2007 + Al :2008
2012
2000
2013
2011
2011
2011

Titel
Standaard RAW Bepalingen 2010
Wegmarkeringsmaterialen — Nastrooimateriaal — Glasparels, stroefmakende middelen en mengsels
van beide
Wegmarkeringsmaterialen - Premix glasparels
Wegmarkeringsmaterialen — Eisen gesteld aan de wegmarkering ten behoeve van de weggebruiker
Wegmarkeringsmaterialen - Beproeving op de weg
Wegmarkeringsmaterialen - Fysische eigenschappen
Materialen voor wegmarkering — Geprefabriceerde wegmarkeringen
Wegmarkeringsmaterialen - Methoden van laboratoriumonderzoek en identificatie
Wegmarkeringsmaterialen - Eisen te stellen aan de productiecontrole
Wegmarkeringsmaterialen— Monsterneming uit opslag en beproeving

Bijlage III
Deze bijlage komt geheel te vervallen.
Bijlage IV, artikel 9.5.3
Vervang de volgende tekst:
• De productnaam en/of code van de samen te stellen materialen,
• De productspecificaties (mcl. specificatie van de hoeveelheid nastrooimiddel die moet worden
toegepast),
• Productinformatiebladen in het Nederlands,
• Laboratorium meetresultaten conform § 4. 1 en § 4.2 van deze BRL.
door:
• De productnaam en/of code van de samen te stellen materialen,
• De productspecificaties (mcl. specificatie van de hoeveelheid nastrooimiddel die moet worden
toegepast),
• Productinformatiebladen in het Nederlands.
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Bijlage IV, artikel 9.6.3
Vervang de volgende tekst: “Van de proefstreep op het wegdek wordt onmiddellijk nadat de wegenverf op de
folie is gespoten het gewicht bepaald. Wanneer het gewicht afwijkt van het gewicht behorend bij de
voorgeschreven (natte)laagdikte zoals vermeld in tabel 9.4.1, 9.4.2. of 9.4.3 en een vooraf bepaalde dichtheid
dan dient door middel van variatie van de druk op de ketel, of door veranderen van de rijsnelheid de laagdikte
aangepast te worden. Daarna wordt de handeling beschreven onder dit punt herhaald totdat 3 strepen met de
correcte laagdikte zijn aangebracht.
Elk product moet worden aangebracht binnen een vak van 4 meter lengte wat neerkomt op maximaal 8
strepen per product. Indien minder dan 8 strepen nodig zijn mag binnen een vak van 4 meter worden gestart
met het volgende product.” door:
Van de proefstreep op het wegdek wordt onmiddellijk nadat de wegenverf op de folie is gespoten het gewicht
bepaald. Elk product moet worden aangebracht binnen een vak van 2 meter lengte wat neerkomt op
maximaal 4 strepen per product.
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