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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 7 5 juli 2018 
 
Voor u ligt de zevende Nieuwsbrief van de stichting Infra Kwaliteit. De nieuwsbrief 
informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit en is ook te downloaden 

vanaf onze website www.infrakwaliteit.nl. 
 
Infra Kwaliteit 

De Stichting Infra Kwaliteit is al meer dan 3 jaar bezig om de kwaliteit binnen de 
specialistische wegenbouw te verhogen. De in beheer zijnde BRL-en zijn inmiddels 
allemaal gereviseerd, onafhankelijke examinering is ingevoerd. In de markt is 
inmiddels duidelijk dat gecertificeerde bedrijven een goed product leveren. 
Hiermee geeft de certificaathouder de opdrachtgever een gerechtvaardigd 
vertrouwen in zijn werkwijze en kwaliteit en kan hij zich onderscheiden. Daarbij 
geldt uiteraard dat goed functionerende bedrijven hiermee hun meerwaarde 
aantonen. 
 
 
BRL 9101 
Er is namens het College van Deskundigen een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 
9101 ingediend bij KOMO. 
In het WB zijn de twee eerdere errata samengevoegd. Het gaat hier met name om: 

- Tekstuele aanpassen aan hoofdstuk 8;  
- Dat de eisen voor het werken op locatie niet gelden voor inspecties; 
- Eisen die aan de CBI en haar personeel worden gesteld. 

 
 
BRL 9142 
Er is namens het College van Deskundigen een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 
9142 ingediend bij KOMO. 
In het WB zijn de twee eerdere errata samengevoegd. Het gaat hier met name om: 

- Een andere omschrijving van het toepassingsgebied; 
- De wijze van metingen bij de applicaties; 
- Het verruimen van de 3-maands eis voor nieuwe werknemers naar 6 

maanden (zie ook de cursieve tekst hieronder); 
- Eisen die aan de CBI en haar personeel worden gesteld. 

 
Alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen op locatie moeten in het 
bezit zijn van een geldig certificaat medewerker wegmarkeren en/of vakman 
wegmarkeren, uitgezonderd die werknemers van de certificaathouder die minder 

dan 6 maanden in dienst zijn. Wanneer de certificaathouder personen inzet, die zij 
niet zelf in loondienst heeft, moeten deze personen aan dezelfde competentie-

eisen voldoen en in het bezit zijn van een relevant geldig certificaat, als welke 
gelden voor de medewerkers die de certificaathouder in loondienst heeft.   
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Hierbij moeten wel de volgende voorwaarden in acht worden genomen: 

- De betreffende werknemer onder direct toezicht van een vakman opereert; 
- De betreffende werknemer voorafgaande aan zijn werk eenmalig een 

veiligheidsinstructie heeft genoten en hiervoor heeft getekend; 

- De betreffende werknemer is geregistreerd bij het bedrijf en bij Infra 
Kwaliteit (rekening houdend met de nieuwe AVG); 

- Als de werknemer binnen 12 maanden na beëindiging van zijn 
werkbetrekking (zonder te zijn geëxamineerd voor zijn werkzaamheden), 
weer in dienst komt van een werkgever met een betreffend BRL-certificaat, 

hij direct zijn certificaat moet behalen en niet opnieuw in aanmerking komt 
voor de vrijstelling van 6 maanden. 

 
 
BRL 9161 
Er is namens het College van Deskundigen een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 
9161 ingediend bij KOMO. Het gaat hier met name om: 

- Een andere omschrijving van het toepassingsgebied; 
- Het van toepassing verklaren van de eisen die voor een certificaathouder 

gelden, op een “onderaannemer”; 
- Het opnemen van de reeds eerder beoogde overgangsregeling voor 

bestaande diploma’s. 
 
De errata zijn deels van 1 april jl. en in zijn geheel reeds bekend gemaakt aan de 
certificaathouders en kunnen ook worden opgevraagd via info@infrakwaliteit.nl 
 
 
Verkeersmanager 
Het CvD heeft op 25 juni jl. de aangepaste profielen voor de functies van 
medewerker, vakman en verkeersmanager aangescherpt. 
Mede op basis hiervan is het examen verkeersmanager per 1 juli 2018 beschikbaar 
voor examinering. 
Elk BRL 9101 bedrijf moet minimaal één gekwalificeerde verkeersmanager in dienst 
hebben. 
 
 
Examinering 2018 

Sinds 1 januari 2018 worden de examens voor de functionarissen BRL 9101 en 
9142 via Infra Kwaliteit afgenomen. Inmiddels zijn er al 122 examen-momenten 
geweest en hebben in totaal 678 kandidaten aan de examens deelgenomen.  
Het slagingspercentage ligt rond de 75%. 
Vanaf nu gaat ook de examinering voor de BRL 9161 via Infra Kwaliteit lopen. 
 
Examinering via Infra Kwaliteit zorgt voor eenduidige en uniforme examens. 
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Infrakwaliteit: brochure 
Om haar werkzaamheden beter onder de aandacht van opdrachtgevers en overige 
geïnteresseerden te brengen, heeft Infra Kwaliteit een brochure opgesteld over 
haar doelstelling en taken. 
De brochure is zowel digitaal als in papieren versie te bestellen via een email aan: 
info@infrakwaliteit.nl 
 
 
Agenda 2018 
24 september College van Deskundigen 
1 oktober  Bestuur 
3 december  College van Deskundigen 
10 december Bestuur 
De commissies komen op afroep bijeen. 


