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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Bijscholing in plaats van examinering?

Stand van zaken BRL’en en Erkennings-
regelingen

Personele wijzigingen
Paul Nooijens is lid geworden van de commissie 9161 

(BRL aanbrengen geleiderail). Hein den Hartog heeft 

vanwege zijn pensioen afscheid genomen van deze 

commissie. Koen van de Langenberg treedt terug uit 

de commissie 9101 (tijdelijke verkeersmaatregelen) in 

verband met andere werkzaamheden. 

Wij bedanken Hein en Koen voor hun inzet en wensen 

Paul veel succes in commissie 9161.

Tarieven niet verhoogd
Ondanks alle prijsstijgingen zijn we erin geslaagd  

de tarieven ook voor 2023 niet te verhogen. 

Bijscholing in plaats van 
examinering?
Het college van deskundigen bekijkt of de exami

nering voor BRL 9142 (wegmarkeringsproducten) en 

9161 (aanbrengen geleiderail) vervangen kan worden 

door bijscholing voor personen die al een examen 

met goed gevolg hebben afgelegd. De reden is dat 

de onderliggende materie van deze twee BRL’en niet 

veel wijzigt. 

Geen versoepeling voor 
verkeersregelaars BRL 
9101
Dit in tegenstelling tot die van tijdelijke verkeers

maatregelen (BRL 9101). De regelgeving hiervoor 

wijzigt vaak. Medewerkers moeten op de hoogte blij

ven van deze wijzigingen. Daardoor moeten zij goed 

opgeleid zijn en een examen hebben afgelegd om 

werkzaamheden juist uit te kunnen voeren. Het colle

ge van deskundigen heeft dan ook unaniem besloten 

om de eisen voor de inzet van een verkeersregelaar 

voor tijdelijke verkeersmaatregelen (VKRTVM BRL 

9101) niet te versoepelen. 

Erkenningsregeling 
wegdek reiniging
De erkenningsregeling wegdekreiniging bestaat bijna 

een jaar. Alle bedrijven die zich hebben aangemeld, 

hebben de onafhankelijke audits met positief resul

taat achter de rug.



 of volg ons op linkedin:

Erkenningsregeling  
Oppervlaktebehandeling
Alle zes bedrijven zijn dit jaar met een positief resul

taat geauditeerd. Er staan er nog twee op de wacht

lijst voor een audit.

Updates BRL’en

BRL 9101 tijdelijke verkeersmaatregelen
De Raad voor Accreditatie heeft een tekortkoming 

geconstateerd in de BRL 9101met name in relatie tot 

de validatie. Deze is opgepakt. De oplossing is voor

gelegd aan de RvA. Dit traject kost helaas meer tijd 

dan gewenst. 

De discussie over een verkeer regelende vakman 

TVM komt binnenkort aan de orde in de commissie 

9101. Het college van deskundigen heeft hierom 

gevraagd. 

BRL 9142:2021 wegmarkeren 
De commissie buigt zich op aangeven van het college 

van deskundigen over de laatste aanpassingen van 

de BRL 9142 (eis ISO en bijscholen). Begin januari 

2023 wordt deze voor feedback aangeboden aan alle 

certificaathouders. 

BRL 9161 plaatsen van afschermingsvoorzie-
ningen
Het eerdere idee om een aparte BRL 9162 te maken 

voor gerecycled geleiderail (circulair), is van tafel  

gezet. De renovatiewerkzaamheden geleiderail  

worden nu waarschijnlijk onder CE gebracht. 

NOTEER IN DE AGENDA

• College van deskundigen: 13 maart, 12 juni,  

11 september en 27 november.

• Bestuur: 27 maart, 26 juni, 25 september en 

11 december.

Vergaderingen zijn afwisselend op locatie en 

via Teams. 

Vragen en suggesties? info@infrakwaliteit.nl
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