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De nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen Infra Kwaliteit.  
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website www.infrakwaliteit.nl. 

 
Benoemingen 
Francois van Twist (KIWA) is lid geworden van het CvD namens de CBI’s. 

Jan Klapwijk (KIWA) is zijn plaatsvervanger. 
 

 
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. Check de nieuwe erkenningsregeling op: www.infrakwaliteit.nl 

 
 

BRL 9101:2021 Tijdelijke Verkeersmaatregelen 
De BRL is per 22-01-2021 van kracht. 
Het bestuur heeft op 30 juni 2021 enkele aanvullingen op de BRL bekrachtigd, 

namelijk: 
- de cesuur voor de examens vakman en specialist is aangepast. Voor 

examens die vanaf 1 juli 2021 worden afgenomen, moet voor beide 
onderdelen afzonderlijk een voldoende worden gescoord. 

- de inzet van een verkeersregelaar TVM is verduidelijkt. Als er een 

verkeersregelaar wordt ingezet op basis van een figuur uit de CROW 96B, 
dan 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.  

 
Het aantal examens en kandidaten die over het eerste halfjaar 2021 examen 

hebben gedaan is:  
    examens kandidaten % geslaagden 
Medewerker TVM  70  473  82% 

Vakman TVM  127  809  73% 
Specialist TVM  29  138  91% 

VKR TVM   89  1106  69% 
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BRL 9141:2018 Wijzigingsblad 
Voor het testen van markeringsproducten is de BRL 9141 aangescherpt met een  
Wijzigingsblad (WB). 

De tabellen die aangeven hoe en wat er moet worden getest, incl. de klassen, zijn  
toegevoegd aan de BRL. In het verleden waren deze tabellen ook onderdeel van de  

BRL. 
Tevens is de looptijd van de BRL aangepast. De beperking tot 3 jaar is verwijderd. 
Het WB wordt formeel nog aan KOMO gestuurd ter acceptatie. 

 
 

BRL 9142: 2021 Wegmarkeren 
Het bestuur heeft op 30 juni 2021 de gereviseerde BRL 9142 bekrachtigd. 

De wijzigingen t.o.v. de versie 2018 betreffen: 
- enkele tekstuele aanpassingen. 
- opzet conform het KOMO-macro. 

- het aantal applicatie-type is uitgebreid van 3 naar 7. 
 

Appliceren volgens de eisen van de BRL 9142 geeft de opdrachtgever zekerheid. 
Het zorgt voor een kwalitatief goed product, dat is aangebracht door gekwalificeerd 
personeel. 

 
De BRL wordt formeel nog aan KOMO en de RvA gestuurd ter acceptatie. 

 
 
BRL 9161 Afschermingsvoorzieningen 

De commissie 9161 zal een tekst op stellen inzake de registratie van nieuwe 
materialen die gebruikt kunnen gaan worden al dat niet in combinatie voor het 

vervolg met het hergebruik van materialen.  
 
 

Agenda 2021 
CvD  13/9 22/11 

Bestuur  4/10 6/12 
 
Examen cie 9101 10/9 

Commissie 9101 september 
Commissie 9161 12/7 

 
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 


