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Nieuwsbrief Infra Kwaliteit nr 18 20 april 2021 
 

Voor u ligt de achttiende Nieuwsbrief van de stichting Infra Kwaliteit.  
De nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit.  

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.infrakwaliteit.nl. 
 
 

COVID-19 
Door de aanhoudende lock down en de daarmee gepaard gaande beperkingen, zijn 

diverse activiteiten aangehouden, doorgeschoven of geannuleerd. 
De stichting Infra Kwaliteit probeert, waar dit mogelijk en verantwoord is, zaken 

zoveel als mogelijk door te laten gaan, al is dit op een soms aangepaste manier. 
 
Gevolg is wel geweest dat een aantal opleidingen in januari en februari zijn 

uitgesteld en dat deze alsnog in maart zijn georganiseerd. Hierdoor is er een 
absolute piek in de examinering in maart (en april) ontstaan. 

 
 
BRL 9101:2021 

Het bestuur heeft de BRL 9101:2021 bekrachtigd. De BRL is per 22-01-2021 in 
werking getreden. 

De grootste wijzigingen t.o.v. de huidige BRL 9101 zitten in de bepalingen over 
inhuur, regie en onderaanneming. Daarnaast is de functie van verkeersmanager 
vervangen door de specialist. Nieuw is de functie van verkeersregelaar die wordt 

ingezet bij tijdelijke verkeersmaatregelen. 
 

Verkeersregelaar 
Steeds vaker eisen opdrachtgevers de inzet van een verkeersregelaar bij tijdelijke 
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden.  

Infra Kwaliteit is van mening dat het toepassen van een verkeersregelaar, als deze 
wordt ingezet op basis van een figuur uit de CROW 96B, een toegevoegde waarde 

heeft. Wel moet deze verkeersregelaar van een goed niveau zijn. 
 
Als er een verkeersregelaar moet worden ingezet, moet deze functionaris 

vakbekwaam zijn. De verkeersregelaar, conform de BRL 9101, moet per 1-4-2021 
in het bezit te zijn van een aanstellingspas van SVNL en het certificaat  VKR-TVM 

van Infra Kwaliteit om deze kwaliteit te borgen.  
 
Een BRL 9101 certificaathouder die een verkeersregelaar wil gaan inzetten bij 

tijdelijke verkeersmaatregelen, moet gebruik maken van een verkeersregelaar TVM 
9101.  
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Examens 
Per 1-1-2021 worden de examens voor de vakbekwaamheid van de in de BRL 
genoemde functies (medewerker, vakman, specialist en VKR) afgenomen op basis 

van deze nieuwe BRL. Inmiddels zijn er al 129 examens afgenomen in het eerste 
kwartaal 2021. 

 
 
Wegmarkeren 

In het CvD van 15 maart jl. is gesproken over wegmarkeringsproducten en over de 
hedendaagse geluidseisen die mogelijk worden veroorzaakt door wegmarkeringen. 

De commissie wegmarkering neemt dit verder ter hand. 
 

 
Erkenningsregeling Wegdekreiniging 
De invoering van de erkenningsregeling voor wegdekreiniging is een maand 

uitgesteld. 
Bedrijven actief in de wegdekreiniging willen hun dienstverlening naar een hoger 

kwaliteitsniveau brengen en hebben Infra Kwaliteit gevraagd om de regeling op te 
zetten, te beheren en de audits te doen uitvoeren. 
De erkenningsregeling is ultimo 1 mei 2021 operationeel en beschikbaar. 

 
 

Agenda 2021 
CvD  14/6 13/9 22/11 
Bestuur  28/6 27/9 6/12 

 
Commissie 9141 15/4 

Examen cie 9101 16/4 
Commissie 9142 20/4 
 

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 
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