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Voor u ligt de achtste 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 heeft alle BRL-en die in haar beheer zijn gereviseerd. 

De hieraan gekoppelde onafhankelijk examinering verloopt goed. Het College van 
Deskundigen buigt zich regelmatig over interpretatie vragen uit de markt. Waar 

nodig worden deze vragen omgezet in een aanpassing van de BRL, zodat deze up-
to-date blijft. Door de moderne en actuele BRL-en schrijven opdrachtgevers steeds 
vaker de BRL voor. Hierdoor neemt de kwaliteit in de specialistische wegenbouw 

toe. 
 

 
BRL 9101 
 

Wijzigingsblad 
Er is op 20 augustus jl. een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 9101 door KOMO 

vastgesteld. Het gaat hierbij om: 
- Tekstuele aanpassen aan hoofdstuk 8;  
- De eisen voor het werken op locatie gelden niet voor inspecties; 

- Eisen die aan de CBI en haar personeel worden gesteld. 
 

Verkeersmanager 
De eis dat een BRL-gecertificeerd bedrijf een Verkeersmanager in dienst moet 
hebben, is door het CvD nogmaals bevestigd. Over het verplichte minimale aantal 

verkeersmanagers per bedrijf (1 of 1 per opsteller van een verkeersplan) doet het 
CvD in december een uitspraak. 

 
Artikel 5.2.3.1 “Beschikbaarheid van materiaal  
Op de vraag of er een contract aan de eis van artikel 5.2.3.1 ten grondslag moet 

liggen, oordeelt het CvD dat “deze beschikbaarheid aantoonbaar geregeld moet 
zijn (de wijze waarop is aan de certificaathouders zelf, zolang maar de reële 

beschikbaarheid van materiaal aantoonbaar geborgd blijft)”. Een niet geborgde 
mondelinge overeenkomst volstaat derhalve niet. 
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BRL 9142 

 
Komo 
Er is op 20 augustus jl. een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 9142 door KOMO 

vastgesteld. Het gaat hierbij om: 
- Een andere omschrijving van het toepassingsgebied; 

- De wijze van meten 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.   

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. 

 
Parelstrooier 

M.b.t de parelstrooier (artikel 5.2) heeft het CvD op 24 september jl. als volgt 
besloten: 
Ten behoeve van alle markeringen 

- de ondergrond;  

- uitvoering (uiterlijk moet strak, regelmatig en net zijn);  

- dauwpunt, luchttemperatuur en luchtvochtigheid;  

- temperatuur wegmarkeringsmateriaal;  

- viscositeit verf (optioneel, visueel te bepalen);  

- temperatuur wegdek;  
- vastlegging van het verwerkte wegmarkeringsmateriaal (markeringsproduct), 

inmengparels, nastrooimiddel, verdunningsmiddel, verharder en de betreffende 

chargenummer(s) en de (indien aanwezig) certificaatnummer(s). 1) 

1) 

Elke parelstrooier (gekoppeld aan een applicatiemachine) moet 3x per jaar worden 

gekalibreerd (dit mag minder zijn, mits onderbouwd met testdata); 



blad 3 

 

 

IK/18-058 

 

Per werk en per dag moet het voor de gekalibreerde parelstrooier verbruikte gewicht van 

de hoeveelheid gestrooide parel in relatie tot de hoeveelheid gemaakt werk worden 

geregistreerd. 

 
De hoeveelheid gestrooide parels mag in kg per dag/werk worden aangegeven, 

waarbij de verpakkingseenheid (zak van 20 kg) leidend is. 
 

 
BRL 9161 

 
KOMO 
Er is op 20 augustus jl. een Wijzigingsblad (WB) op de BRL 9161 door KOMO 

vastgesteld. Het gaat hierbij 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. 
 

 
Verkeersregelaar (VKR) 
De kwaliteit van de VKR laat in voorkomende gevallen te wensen over. 

Infra Kwaliteit is aan het onderzoeken of en zo ja hoe de examinering en borging 
van de VKR binnen Infra Kwaliteit kan worden gerealiseerd. Zij is hierover onder 

meer in gesprek met Bouwend nederland en Verkeersregelaars Nederland. 
 
 

Agenda 2018 
9 oktober  Bestuur 

3 december  College van Deskundigen 
10 december Bestuur 
De commissies komen op afroep bijeen. 


