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De nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit.
Terugkijkend op 2021 kunnen we stellen dat het een moeizaam jaar is geweest dat
vrijwel steeds onder de impact van de corona pandemie gebukt ging.
Gelukkig is veel werk gewoon doorgegaan en ook de activiteiten van de stichting.
Vanaf deze plaats nemen wij ook afscheid van Jack de Groot die plotseling is
overleden. Sinds jaar en dag was Jack in dienst van KIWA en bij velen bekend als
auditor, vraagbaak of gewoon als een prettige vent.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.infrakwaliteit.nl.
Benoemingen
Ralf Reuken heeft de bestuurszetel van Peter Boeringa per 6-12 overgenomen
namens de vakgroep specialistische wegenbouw van Bouwend Nederland en Harm
van den Hoogenhoff heeft de bestuurszetel van Jan van de Vliet eveneens per 6-12
overgenomen, maar dan namens de opdrachtgevende hoofdaannemers.
PR
Vanaf het komend jaar gaat Infra Kwaliteit sterker inzetten op haar PR en
communicatie. Zij gaat dit doen als stichting, maar vraagt ook de
certificaathouders om hier actiever mee aan de slag te gaan.
Zaken als Linked-in, social media, maar ook de website zullen meer aandacht gaan
krijgen.
Met dit PR-offensief wil Infra Kwaliteit de BRL-en en Erkenningsregelingen die zij
beheert, breder onder de aandacht brengen van opdrachtgevers, potentiële
certificaathouders en geïnteresseerde derden.
BRL 9101:2021 Tijdelijke Verkeersmaatregelen
De gewijzigde BRL is al bijna 1 jaar operationeel. Een interpretatie document staat
op de website.
Op dit moment is een werkgroep bezig om de eind- en toets termen te herijken.
De examencommissie is gestart met het traject van digitalisering van de
examenvragen en de examinering.
Ook is er een werkgroep in het leven geroepen om te kijken of er een
materieelregister kan worden opgezet van rollend materieel dat wordt ingezet bij
tijdelijke verkeersmaatregelen.
BRL 9141:2018 Wegmarkeringsproducten
Er is een wijzigingsblad voor de BRL 9141 vastgesteld.
In 2022 moet de BRL worden gereviseerd.
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BRL 9142: 2021 Wegmarkeren
Het bestuur heeft in de loop van het kalenderjaar de gereviseerde BRL 9142
bekrachtigd. Op dit moment worden de laatste open eindjes met KOMO glad
gestreken.
BRL 9161 Afschermingsvoorzieningen
Het CvD heeft recent gediscussieerd over de BRL 9161 en het recyclen van de
afschermingsvoorziening (AV). De volgende zaken zijn ter overweging aan de
commissie mee gegeven:
- de productienorm voor AV is geharmoniseerd, dus afwijken mag niet
- nieuw of renovatie is om het even, mits:
* de kwaliteit is geborgd
* beiden onder CE op de markt
- BRL 9161 gaat over plaatsen. CE gaat over de wijze van productie
- Geen aparte BRL 9162 voor het product GR
- stel een keuringssystematiek vast
- BRL 9161: plaatsen van een GR-systeem. De plaatsende partij (CH) moet de
kwaliteit van het product en het materiaal gestand doen.
Erkenningsregeling Wegdekreiniging
De erkenningsregeling zal vanaf januari 2022 onder de aandacht van
opdrachtgevers worden gebracht via de stichting en de vakgroep specialistische
wegenbouw van Bouwend Nederland.
Erkenningsregeling Oppervlakbehandeling
Er zijn 6 bedrijven die de erkenningsregeling hebben omarmt en jaarlijks worden
geaudit. De regeling voldoet goed aan de wensen uit de markt.
Financiën 2022
Het bestuur heeft de begroting en het tarievenblad 2022vastgesteld. Zij is er in
geslaagd om geen verhogingen van haar producten t.o.v. 2021 door te voeren.
Agenda 2022
CvD
14/3 13/6 12/9 21/11
Bestuur
28/3 27/6 26/9 12/12
De vergadering zijn afwisselend fysiek en via teams (afhankelijk van de COVIDsituatie).
Vragen
Infra Kwaliteit bedankt iedereen die in 2021 zijn of haar bijdrage aan de stichting
heeft gegeven. Infra Kwaliteit wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig
2022 toe !
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
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