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Voor u ligt de dertiende 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. 
 
 

Website 
De website van Infra Kwaliteit is gereviseerd. Hierdoor zijn onderwerpen 

makkelijker te vinden en kunnen uw vragen eenvoudiger worden beantwoord. 
Vindt u het antwoord niet op de website, stuur dan een email naar: 

info@infrakwaliteit.nl 
 
 

Revisie eind- en toets termen BRL 9101 
Binnen Infra Kwaliteit worden eind- en toets termen voor de medewerker, vakman 

en manager BRL 9101 gereviseerd. Medio 2020 moet dit proces gereed zijn en 
kunnen de examens worden afgenomen conform deze nieuwe eind- en toets 
termen. Door dit proces wordt de kwaliteit verder verhoogd. 

Tot die tijd gaat de examinering gewoon door op basis van de huidige eind- en 
toets termen. Dit heeft geen invloed op de looptijd van de certificaten. Deze 

behouden gewoon hun geldigheid. 
 
 

Verkeersregelaar 9101 
In de nieuwe BRL 9101 (te verwachten ultimo 1-1-2021) wordt de functie van 

“verkeersregelaar 9101” opgenomen. Aan deze verkeersregelaar, die wordt ingezet 
in het kader van tijdelijke verkeersmaatregel cfm de BRL 9101, zullen 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.  
De verwachting is dat de eisen per 1-7-2020 kunnen worden ingevoerd. 

 
Aan het begin van het 2e kwartaal 2020 wordt er een informatiebijeenkomst 
georganiseerd waarin de VKR 9101 nader wordt toegelicht. Een uitnodiging volgt 

t.z.t. 
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Infra Kwaliteit 2025 
De Stichting Infra Kwaliteit is meer en meer een begrip aan het worden in de 
specialistische wegenbouw. Dit vraagt om een actievere benadering van de markt 

vanuit Infra Kwaliteit. In 2020 moet de nieuwe koers haar beslag krijgen. 
 

 
Agenda 2020 
16/3 CvD 

30/3 Bestuur 
April Voorlichtingsbijeenkomst VKR 9101 

15/6 CvD 
29/6 Bestuur 

14/9 CvD 
28/9 Bestuur 
23/11 CvD 

7/12 Bestuur 
 

De commissies komen op afroep bijeen.  
 
 

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 
 


