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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 20 15 oktober 2021 
 
De nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit.  
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.infrakwaliteit.nl. 

 
Benoemingen 
Er zijn geen nieuwe benoemingen. 
 
Erkenningsregelingen 
Infra Kwaliteit ontwikkelt en beheert, naast de BRL-en, ook erkenningsregelingen 
voor de specialistische wegenbouw. 
Sinds 2020 is er een erkenningsregeling Oppervlakbehandeling voor wegen. 
Per 1 juli 2021 is er een tweede erkenningsregeling operationeel: Wegdekreiniging. 
Deze erkenningsregeling voor wegdekreiniging zorgt er voor dat het proces is 
geborgd, het materieel wordt beoordeeld op de goede staat en het personeel 
vakbekwaam is. Beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke audit door Infra 
Kwaliteit. De audits voor deze Erkenningsregeling starten vanaf 1-1-2022. 
Check de nieuwe erkenningsregeling op: www.infrakwaliteit.nl 
 
BRL 9101:2021 Tijdelijke Verkeersmaatregelen 
De BRL is per 22-01-2021 van kracht. 
De hiervan afgeleide eind- en toets termen voor de medewerker, vakman, 
specialist en verkeersregelaar TVM moeten, conform de eerdere afspraak hiertoe, 
opnieuw tegen het licht worden gehouden. Een werkgroep gaat zich hier nog dit 
kalenderjaar mee bezig houden. 
 
BRL 9141:2018 Wegmarkeringsproducten 
Geen bijzonderheden. 
Wel gaat de commissie 9141 kijken of en zo ja hoe gerecycled wegmarkerings-
materiaal, bij. thermo, als volwaardig product kan worden opgenomen. 
 
BRL 9142: 2021 Wegmarkeren 
Sinds de invoering van de nieuwe BRL zijn er geen bijzonderheden. 
Het bestuur heeft op 30 juni 2021 de gereviseerde BRL 9142 bekrachtigd. 
 
BRL 9161 Afschermingsvoorzieningen 
De commissie 9161 heeft meerdere malen gesproken over het opnemen van 
gerecyclede producten voor afschermingsvoorzieningen (geleiderail). 
Idee is nu om een aparte BRL producten op te stellen (BRL 9162) waarin de 
producteisen en de controle hierop kunnen worden opgenomen. 
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Enquête onder certificaathouders 
Uit de eerste resultaten uit de enquête onder certificaathouders en bezitters van de 
erkenningsregeling komt naar voren dat de BRL/ER meer en beter onder de 
aandacht moet worden gebracht van opdrachtgevers. 
 
RWS is op de hoogte van de diverse regelingen, maar lagere overheden nog in 
onvoldoende mate. Infra Kwaliteit en haar certificaathouders zullen dit deels 
onontgonnen terrein gaan betreden en de regelingen op een constructieve wijze 
onder de aandacht van opdrachtgevers gaan brengen. 
 
PR 
Infra kwaliteit zal in samenspraak met een extern bureau (Grif ontwerrp), dat 
ondersteuning moet gaan geven aan de PR van de Stichting, nadere afspraken 
maken. Uitganspunt hierbij is dat het belang van de BRL/ER over de bühne wordt 
gebracht. Het is aan de certificaathouders om hier verder op in te spelen. 
 
Digitaal examineren 
De examencommissie is bezig, in overleg met het bestuur, met het opstarten van 
een systeem van digitaal examineren. 
Idee is dat de huidige hardcopy examens worden vervangen door examens die 
digitaal worden afgenomen. Hierdoor kunnen sneller vraaganalyses worden 
gemaakt en kan de examencommissie sneller inspelen op wijzigingen. 
 
Financiën 2022 
Het bestuur heeft de begroting 2022 vastgesteld, waarbij zij er in is geslaagd om 
geen verhogingen t.o.v. 2021 door te voeren. 
 
 
Agenda 2021 
CvD  22/11 
Bestuur  6/12 
 
Examen cie 9101 november 
Commissie 9101 22-10 
 
De commissies komen verder op afroep bijeen 
 
 
Vragen 
Voor vragen over Infra Kwaliteit en/of de door haar beheerde BRL-en of 
Erkenningsregelingen, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze 
stichting: info@infrakwaliteit.nl 


