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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 6 30 maart 2018 
 

Voor u ligt de zesde Nieuwsbrief van de stichting Infra Kwaliteit in 2017. De 
nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website www.infrakwaliteit.nl. 

 
De nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit. 
 

SCSW / Infra Kwaliteit 
De Stichting Certificering Specialistische Wegenbouw, werkend onder de naam 

Infrakwaliteit, is in 2014 opgericht met als doel het beheer en het onderhoud van 
de bestaande beoordelingsrichtlijnen (BRL) binnen de specialistische wegenbouw in 

eigen hand te nemen. Aanleiding was de behoefte van de gecertificeerde bedrijven 
de BRL-en beter in de markt te zetten door ze te actualiseren en te moderniseren. 
Het moet in de markt duidelijk zijn dat gecertificeerde bedrijven een goed product 

leveren. Hiermee geeft hij de opdrachtgever een gerechtvaardigd vertrouwen in 
zijn werkwijze en kwaliteit en kan de certificaathouder zich onderscheiden  

 
 
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 

 
 

BRL 9141: wegmarkeringsproducten 
De BRL 9141 is per 1 januari 2018 in werking getreden. 
 

 
BRL 9161: aanbrengen van geleiderail 

Het CvD heeft de BRL 9161 op 12 maart jl. vastgesteld. Hiermee is de laatste van 
4 BRL-en gereviseerd. De BRL ligt nu bij KOMO ter “acceptatie”. Verwachting is dat 
de BRL per 1 mei 2018 in werking zal treden. 

 
 

BRL 9101: tijdelijke verkeersmaatregelen 
De BRL 9101 v17(3) is per 1-1-2018 in werking getreden. Het afgelopen kwartaal 
is er al volop geëxamineerd op basis van de eisen uit deze BRL voor wat betreft de 

functies:. 
- Medewerker verkeersmaatregelen 

- Vakman verkeersmaatregelen 
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De examinering voor de persoonscertificaten voor deze functies loopt vanuit Infra 

Kwaliteit, zodat deze uniform is. 
Een opleiding tot een examen is verstandig, maar geen vereiste. Het examen zelf 
is de maatlat. Lopende certificaten voor personen behouden hun geldigheid t/m 

einde geldigheidsduur. 
 

De examinering voor de Verkeersmanager is, mede na een try-out, uitgesteld tot  
1 juli 2018. De eind- en toets termen alsmede het profiel van de verkeersmanager 
(een nieuwe functie inde BRL) blijken onvoldoende helder om hierop te 

examineren. In de komende maanden zal Infra Kwaliteit zowel de eind- en toets 
termen als het profiel aanscherpen. 

 
 

BRL 9142: appliceren van wegmarkeringsmaterialen 
De BRL 9142v23(3) is per 1-1-2018 in werking getreden. 
 

De examinering voor de persoonscertificaten voor de functies medewerker en 
vakman wegmarkeren loopt vanuit Infra Kwaliteit, zodat deze uniform is. 

Een opleiding tot een examen is verstandig, maar geen vereiste. Het examen zelf 
is de maatlat. Lopende certificaten voor personen behouden hun geldigheid t/m 
einde geldigheidsduur. Inmiddels zijn er ruim50 kandidaten geëxamineerd. 

 
De eis dat medewerkers na 3 maanden in het bezit moeten zijn van een geldig 

certificaat is door het CvD opgerekt naar 6 maanden. 
 
 

Agenda 2018 
16 januari  Bestuur 

12 maart  College van Deskundigen 
26 maart  Bestuur 
25 juni  College van Deskundigen 

2 juli   Bestuur 
24 september College van Deskundigen 

1 oktober  Bestuur 
3 december  College van Deskundigen 
10 december Bestuur 

De commissies komen op afroep bijeen. 


