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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 9 20 december 2018 
 
Voor u ligt de negende 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. 
 
 
Examinering 2018 
In 2018 is Infra Kwaliteit gestart met de examinering voor de uitvoering van de 
BRL-en 9101, 9142 en 9161. 
Inmiddels hebben 1867 kandidaten examen gedaan, waarvan in eerste aanleg 
76% is geslaagd. 
 
Voor 2019 zijn twee examen gerelateerde documenten aangepast, te weten de 
SW-010 en SW-013 (het examenprotocol resp. het examenreglement). Vanaf  
1 januari 2019 kunnen examens voor uitsluitend de functie medewerker tegen een 
meerprijs ook in het Duits, Engels of Pools worden geëxamineerd. 
 
 
BRL 9101 
 
Verkeersmanager 
De eis dat een BRL-gecertificeerd bedrijf minimaal één verkeersmanager in dienst 
moet hebben, is door het CvD nogmaals bevestigd. Het vereiste aantal 
verkeersmanagers per bedrijf is afhankelijk van de taakverdeling binnen het 
bedrijf, maar veelal zullen meerdere personen in het bezit moeten zijn van een 
certificaat verkeersmanager. 
 
Profielschets 
De commissie 9101 zal het CvD in het 1e kwartaal 2019 adviseren over een 
aangepast profiel voor de medewerker, vakman en verkeersmanager BRL 9101. 
Een extern bureau zal een opzet presenteren aan de commissie. 
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Procescertificaat 
Er is een aangepast procescertificaat BRL 9101 (op het certificaat komt de scope: 
AS/NAS) vastgesteld. 
 
 
BRL 9161 
Er is in de praktijk weleens discussie over het vrij zijn van de ondergrond van 
bodemvreemde objecten. Hierom past het CvD Bijlage 1 ad. 12 als volgt aan: 
 

Ad 12. Aanvullend voor afschermingsvoorzieningen in aardebaan: 
De stijl van een afschermingsvoorziening moet de ondergrond bij een aanrijding 
kunnen doorsnijden.  
 
 
Verkeersregelaar (VKR) 

De kwaliteit van de VKR laat naar de mening van Infra Kwaliteit te wensen over. 
Nu opdrachtgevers steeds vaker een verkeersregelaar voorschrijven, ondanks het 
advies van de certificaathouder om te volstaan met passende verkeersmaat-
regelen, wil Infra Kwaliteit het niveau van de verkeersregelaar verhogen en 
passend maken binnen de kwaliteitsverbetering van de verkeersmaatregelen.  
 
Hiertoe zal de functie verkeersregelaar+ worden toegevoegd aan de BRL 9101 en 
ook de examinering binnen Infra kwaliteit ter hand worden genomen. 
Over de nadere invulling hiervan informeren wij u in een volgende Nieuwsbrief. 
 
 
Agenda 2019 
18 maart CvD 
1 april  Bestuur 
17 juni CvD 
1 juli  Bestuur 
16 sept. CvD 
30 sept. Bestuur 
2 dec.  CvD 
9 dec.  Bestuur 
De commissies komen op afroep bijeen. 


