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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 12 11 oktober 2019 
 
Voor u ligt de twaalfde Nieuwsbrief van de stichting Infra Kwaliteit. De nieuwsbrief 
informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit. Meer informatie over 

Infra Kwaliteit kunt u ook vinden op onze website www.infrakwaliteit.nl. 
 
 
BRL 9161: Afschermingsvoorzieningen 
Infra Kwaliteit onderzoekt de mogelijkheid om in de BRL 9161 een eis toe te 
voegen omtrent de werkelijk geplaatste geleiderail in relatie tot de uitvraag van de 
opdrachtgever en de CE-verklaring bij het product. 
In de praktijk blijkt hier soms een verschil in te zitten dat ongewenst is bij de 
aannemer en de opdrachtgever. 
 
 
BRL 9161: examineren 

Per 1 januari 2020 is het mogelijk om te worden geëxamineerd voor de functies 
medewerker en/of vakman afschermingsvoorziening.  
De examinering heeft enige tijd stil gelegen, maar is per die datum gerealiseerd. 
 
 
Verkeersregelaar plus 
In de nieuwe BRL 9101 (verwacht in 2020) wordt de functie van “verkeersregelaar 
9101” opgenomen. Aan deze verkeersregelaar zullen, zoals het er nu naar uitziet, 
extra en zwaardere eisen worden gesteld dan aan de gangbare Verkeersregelaar 
SVNL.  
De verkeersregelaar 9101 zal naast het examen Verkeersregelaar van de SVNL ook 
een certificaat Verkeersregelaar van Infra kwaliteit moeten behalen.  
 
Een BRL 9101 certificaathouder die een verkeersregelaar wil gaan inzetten bij 
tijdelijke verkeersmaatregelen, moet in de toekomst gebruik gaan maken van een 
verkeersregelaar 9101.  
Op dit moment is een werkgroep bezig om het profiel en de eind- en toets termen 
op te stellen. De verwachting is dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, de eisen 
per 1-7-2020 kunnen worden ingevoerd. 
 
 
Revisie eind- en toets termen BRL 9101 
Binnen Infra Kwaliteit worden er nieuwe eind- en toets termen voor de 
medewerker en vakman BRL 9101 vastgesteld. Medio 2020 worden de examens 
afgenomen conform deze nieuwe eind- en toets termen. 
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De functie van de verkeersmanager, zoals voorgeschreven in de BRL 9101, wordt 
in de loop van 2020 naar alle waarschijnlijkheid aangepast. Bedoeling is dat de 
functie van Verkeersmanager wordt herschreven naar Manager Tijdelijke 
Verkeersmaatregelen (MTV), waarvan er éen per vestiging wordt verplicht.  
Tot aan de vaststelling hiervan blijft de voorgeschreven functie van Verkeers-
manager bestaan. 
 
RWS eist dat de SPIN-aanvrager in het bezit is van een geldig certificaat 
verkeersmanager. Binnen Infra Kwaliteit wordt bekeken of deze eis passend is of 
dat er bijvoorbeeld een aparte functie SPIN-aanvrager moet komen. 
 
 
Examinering  

Uitsluitend door Infra Kwaliteit geëxamineerde en geslaagde kandidaten komen 
vanaf 1-1-2018 in het Infra Kwaliteit register (www.infrakwaliteit.nl). 
Alleen geregistreerde personen tellen mee voor de eis uit de BRL 9101 c.q. BRL 
9142 dat de ingezette personen vakbekwaam moeten zijn. Voor de BRL 9161 
wordt dit mogelijk vanaf 1-1-2020. 
Daarnaast kunnen nog personen worden ingezet op basis van een ouder maar nog 
geldig certificaat dat destijds is afgegeven door een destijds 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 mogen dus ook niet worden ingezet i.h.k.v. de BRL 9101 
werkzaamheden! 
 
 
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 
2 dec.  CvD 
9 dec.  Bestuur 
De commissies komen op afroep bijeen. 


