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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 10 12 april 2019 
 

Voor u ligt de tiende 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 bijzonder goed. Het 
College van Deskundigen (CvD) buigt zich regelmatig over interpretatie vragen uit 

de markt. Waar nodig worden deze vragen omgezet in een aanpassing van de BRL 
via een zg. Wijzigingsblad, zodat de BRL 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 verder toe. 
 

 
Examinering  
De onafhankelijke examinering via Infra Kwaliteit neemt een forse vlucht.  

In het 1e kwartaal 2019 zijn er bijna 2x zoveel examens afgenomen (108x) als in 
dezelfde periode in 2018. 

 
Pas op ! 

Alleen door Infra Kwaliteit vanaf 1-1-2018 geëxamineerde en geslaagde 

kandidaten komen in het Infra Kwaliteit register (www.infrakwaliteit.nl). 
Alleen die geregistreerde personen tellen mee voor de eis uit de BRL 9101 c.q. BRL 

9142 dat de ingezette personen vakbekwaam moeten zijn. 
Daarnaast kunnen personen nog worden ingezet op basis van een ouder maar nog 
geldig certificaat dat destijds is afgegeven door een erkende opleider. 

 
Personen die een zogenaamd “BRL 9101 certificaat” hebben van 1-1-2018 of later 

dat niet is afgegeven door Infra Kwaliteit staan sowieso niet in het Infra Kwaliteit 
register. 
Deze personen kunnen dus ook niet worden ingezet i.h.k.v. de BRL 9101 

werkzaamheden ! 
 

 
BRL 9101 
Het bestuur en CvD hebben de commissie 9101 opdracht gegeven om de BRL 

9101: 2018 te reviseren. De BRL moet verder worden gemoderniseerd en waar 
functioneel specificeren mogelijk is, moet dit worden gerealiseerd. 
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Profielschets 
Op dit moment is de profielschets voor de 3 functies in de BRL 9101 in concept 
gereed. Op basis van deze profielschets worden de eind- en toets termen 

aangepast en daarmee ook de examenvragen. De verwachting is dat dit met name 
voor de functie van Verkeersmanager gevolgen zal hebben. 

In het 2e kwartaal 2019 moet dit proces zijn beslag krijgen. 
 
 

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 die wordt ingezet bij 
tijdelijke verkeersmaatregelen verhogen en passend maken binnen de 
kwaliteitsverbetering van de verkeersmaatregelen.  

 
Hiertoe is een werkgroep ingesteld die de functie verkeersregelaar+ gaat 

beschrijven. De functie VKR+ zal worden toegevoegd aan de BRL 9101 en ook de 
examinering hiervan wordt binnen Infra Kwaliteit ter hand genomen. 
 

 
Promotie van de BRL 

Infra Kwaliteit zal de komende tijd haar pijlen richten op partijen die bestekken en 
besteks-eisen opstellen. Doel is om een BRL nog vaker dan tot nu het geval is, 
voor te laten schrijven en hiermee de kwaliteit van de uitvoering te laten 

toenemen. 
 

 
Vragen 
Voor vragen over Infra Kwaliteit en/of de door haar beheerde BRL-en kunt u altijd 

contact opnemen met onze stichting: info@infrakwaliteit.nl 
 

 
Agenda 2019 
10 mei Commissie 9101 

23 mei Commissie VKR+ 
17 juni CvD 

1 juli  Bestuur 
16 sept. CvD 
30 sept. Bestuur 

2 dec.  CvD 
9 dec.  Bestuur 

De commissies komen op afroep bijeen. 


