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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 14 31 maart 2020 
 

Voor u ligt de veertiende 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. 
 

 
Corona-virus / COVID-19 

Dat de “intelligente lock-down” van Nederland ook grote gevolgen heeft voor 
infraprojecten staat buiten kijf. Werken worden uitgesteld, wegenbouw en 

evenementen nemen af, mensen zitten deels thuis. (Bij)scholingen worden 
uitgesteld, er wordt niet meer geëxamineerd, kortom de onzekerheid is groot.  
Voor wat betreft Infra Kwaliteit heeft dit op een aantal zaken gevolgen, te weten: 

- scholing en examinering  
- herijking doelstelling 2025 

 
Sinds 15 maart jl. zijn ook alle overleggen van Infra Kwaliteit tot nader orde 
stopgezet en worden te nemen besluiten zo veel mogelijk via de email 

afgehandeld. Dit kan helaas wel tot enige vertraging leiden. 
 

 
Respijt deadline certificaat vakbekwaamheid 
Door de huidige onzekere situatie rondom het Corona-virus worden er (bijna) geen 

opleidingen meer verzorgd en derhalve ook geen examens afgenomen. 
Personen wiens certificaat van vakbekwaamheid 1) verloopt, krijgen voor een 

periode van maximaal 3 maanden nadat de overheid haar maatregelen op het 
gebied van sociale onthouding en fysieke afstand houden heeft ingetrokken respijt 
op hun geldigheidstermijn. 

Deze periode gaat met terugwerkende kracht in per 12 maart 2020. 
 
1) Het betreft hier de persoonscertificaten genoemd in de BRL 9101, BRL 9142 en 
BRL 9161. 
 

 
Erkenningsregeling Oppervlakbehandeling 

De Stichting Infra Kwaliteit is per 1 maart 2020 de beheerder en toezichthouder 
van de erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling. 
 

De oppervlakbehandeling van wegen is een levensduur verlengende maatregel.  

Het zorgt er voor dat wegen zonder ingrijpende werkzaamheden langer mee gaan 
en een lagere kostprijs hebben. Daarnaast wordt de overlast bij onderhoud aan de 

weg voor de weggebruiker door de korte uitvoeringsduur aanzienlijk beperkt.  
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Door het verlengen van de levensduur van de weg wordt de CO2-uitstoot beperkt 

en draagt deze methode bij aan een lagere milieubelasting. 
Een oppervlakbehandeling zorgt er voor dat de weg haar kwaliteit behoud, slijtvast 
en stroef is. De uitvoeringsduur is kort en flexibel. 

Een oppervlakbehandeling is relatief eenvoudig uitvoerbaar door een goed 
gekwalificeerd bedrijf en kan snel na het aanbrengen in gebruik worden genomen. 

 
Wat houdt de erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling in ? 
Een erkend bedrijf voor Oppervlakbehandeling op Wegen, toont door het bezit van 

het certificaat aan dat het bedrijf haar processen op orde heeft, haar personeel 
vakbekwaam is en dat het benodigde materieel en het te gebruiken materiaal 

voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 
Werk dat onder erkenning is aangebracht, heeft een garantie van 5 jaar. 

Zie verder: www.oppervlakbehandeling.nl.  
Ook de Erkenningsregeling Oppervlakbehandeling is op deze site geplaatst.  
 

 
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. Dit proces loopt vooralsnog gewoon door 
 

 
Agenda 2020 
April Voorlichtingsbijeenkomst VKR 9101 uitgesteld (juni ?) 

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 
 


