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Interview met Remco Mur over actiever 
toetsen BRL 9101

Updates BRL’en en ander nieuwsRemco Mur, directeur Versluys Verkeers
techniek B.V.:

“Opdrachtgevers 
moeten actiever 
toetsen op BRL 9101”
Opdrachtgevers in sectoren waar gewerkt 
wordt langs en aan de weg kunnen de beoor
delingsrichtlijn 9101 als bestekeis hanteren. 
Deze richtlijn is bedoeld om de verkeersveilig
heid en kwaliteit tijdens werkzaamheden te 
waarborgen. Veel aanbestedende partijen 
nemen in hun bestekken standaard op dat uit
voerders BRL 9101gecertificeerd moeten zijn. 
Toch verdient deze richtlijn meer aandacht, 
vindt Remco Mur, directeur van Versluys  
Verkeerstechniek B.V. 

RemcoMur

BRL 9101 wordt in veel bestekken als certificatie-eis 

opgenomen, ziet Mur. “Mijn idee is dat het vaak om 

kopieer- en plakwerk gaat en dat de opsteller geen 

goed inzicht heeft in de inhoud ervan. Heb je je  

eenmaal ingeschreven, dan wordt er bijna nooit  

meer naar gevraagd.” 

Heb je je eenmaal 
ingeschreven, dan wordt 
er bijna nooit meer naar 

gevraagd

Dit leidt soms tot vreemde situaties, merkt hij:  

“Als wij in opdracht van een aannemer een verkeers-

regelaar inhuren, dan voldoet die aan alle eisen van 

BRL 9101. Niet alleen omdat het gevraagd wordt, ook 

omdat wij onszelf daartoe verplichten. Het komt voor 

dat een aannemer zelf verkeersregelaars inhuurt die 

niet volgens de BRL gecertificeerd zijn, terwijl die  

eis in hun eigen bestek is opgenomen. Dan houdt 

die aannemer zich dus niet aan de eigen regels.  

Dat zou niet moeten kunnen. Opdrachtgevers  

moeten actiever toetsen, vind ik.”

Het hele interview lees je op onze website:

https://www.infrakwaliteit.nl/nw-29276-7-4032405/nieuws/brl_9101_actiever_toetsen.html?page=0


PeterJan Hendriks  
vervangt Ralf Reuken
Infra Kwaliteit verwelkomt Peter-Jan Hendriks als 

nieuw bestuurslid. Hij vervangt Ralf Reuken die heeft 

zijn bestuurszetel helaas moest afstaan. Peter-Jan 

Hendriks vertegenwoordigt de vakgroep Specialis-

tische Wegenbouw van Bouwend Nederland. Het 

bestuur is in de nieuwe samenstelling voor het eerst 

in maart bijeengeweest. 

Meer aandacht voor  
communicatie
Infra Kwaliteit vindt dat de BRL’en en Erkennings-

regelingen meer aandacht verdienen. Daarom zet-

ten we vanaf nu sterker in op communicatie. Deze 

nieuwsbrief-nieuwe-stijl is daar het eerste zichtbare 

voorbeeld van. Ook de website krijgt een opfrisbeurt. 

En ten slotte gaan we meer aandacht besteden aan 

social media, zoals LinkedIn. Als certificaathouder 

kunt helpen onze boodschap uit te dragen. Deel 

gerust de berichten die u de komende tijd van ons 

tegenkomt!

Updates BRL’en

BRL 9101 tijdelijke verkeersmaatregelen
• Een werkgroep heeft de herijking van eind- en 

toetstermen bijna afgerond. 

• De examencommissie is ondertussen gestart met 

digitalisering van de examens.

• Er is een werkgroep in het leven geroepen om te 

kijken of er een materieelregister kan komen van 

rollend materieel dat wordt ingezet bij tijdelijke 

verkeersmaatregelen. Hoewel dit een taaie klus is, 

maakt de werkgroep vorderingen.

BRL 9141:2018 wegmarkeringsproducten
Producenten van wegmarkeringsmaterialen melden 

dat zij de gevolgen van de boycot van Rusland voor 

de wereldeconomie nu al behoorlijk voelen.

BRL9142:2021 wegmarkeringen 
De commissie Wegmarkeringen kijkt op verzoek 

van certificaathouders opnieuw naar de eisen in de 

gereviseerde BRL. Mogelijk moeten deze op enkele 

punten worden aangepast. Daarnaast past een werk-

groep de eind- en toetstermen aan zodat deze beter 

aansluiten op de praktijk

BRL 9161 afschermingsproducten
Het college van deskundigen heeft in maart na goed 

overleg de wens uitgesproken om een aparte BRL voor 

de gerecyclede geleiderail (circulair) te ontwikkelen. 

Erkenningsregeling wekdekreiniging
Besproken is dat de stichting Infra Kwaliteit en de 

vakgroep Specialistische wegenbouw van Bouwend 

Nederland deze erkenningsregeling nadrukkelijk on-

der de aandacht van opdrachtgevers gaan brengen.

Erkenningsregeling Oppervlaktebehandeling
Zes bedrijven hebben deze erkenningsregeling inmid-

dels omarmd. Zij worden jaarlijks geaudit; de audits 

voor 2022 staan weer op de rol. De regeling voldoet 

goed aan de wensen vanuit de markt, zo ervaren de 

bedrijven. 

NOTEER IN DE AGENDA

• Het college van deskundigen komt dit jaar 

bijeen op 14 maart, 13 juni, 12 september en 

21 november.

• Het bestuur vergadert dit jaar op 28 maart, 

27 juni, 26 september en 12 december.

Vergaderingen zijn afwisselend op locatie en 

via Teams. 

Vragen en suggesties? info@infrakwaliteit.nl
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