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Kenmerk:  20-020 

Datum:  10 maart 2020 

 
De Stichting Infra Kwaliteit is per 1 maart 2020 de beheerder en toezichthouder 

van de erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling. 
 

Wat is een erkenningsregeling ? 
Erkenning vormt een belangrijk hulpmiddel voor een effectief kwaliteitsbeleid in 

zowel de publieke als de private sector. De auditering van bedrijven vindt 
onafhankelijk plaats door Infra Kwaliteit. 

 
Wat is oppervlakbehandeling ? 
De oppervlakbehandeling van wegen is een levensduur verlengende maatregel.  

Het zorgt er voor dat wegen zonder ingrijpende werkzaamheden langer mee gaan 
en een lagere kostprijs hebben. Daarnaast wordt de overlast bij onderhoud aan de 

weg voor de weggebruiker door de korte uitvoeringsduur aanzienlijk beperkt.  
Door het verlengen van de levensduur van de weg wordt de CO2-uitstoot beperkt 
en draagt deze methode bij aan een lagere milieubelasting. 

Een oppervlakbehandeling zorgt er voor dat de weg haar kwaliteit behoud, slijtvast 
en stroef is. De uitvoeringsduur is kort en flexibel. 

Een oppervlakbehandeling is relatief eenvoudig uitvoerbaar door een goed 
gekwalificeerd bedrijf en kan snel na het aanbrengen in gebruik worden genomen. 
 

Wat houdt de erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling in ? 
Een erkend bedrijf voor Oppervlakbehandeling op Wegen, toont door het bezit van 

het certificaat aan dat het bedrijf haar processen op orde heeft, haar personeel 
vakbekwaam is in het aanbrengen van oppervlakbehandelingen en dat het 
benodigde materieel en het te gebruiken materiaal voldoet aan de gestelde 

kwaliteitseisen. 
Het personeel is deskundig als het gaat om het adviseren en aanbrengen van 

oppervlakbehandelingen en heeft bovenmatige kennis van de materialen die nodig 
zijn voor een passende oppervlakbehandeling. 
Werk dat onder erkenning is aangebracht, heeft een garantie van 5 jaar. 

 
Nadere informatie 

Voor wegbeheerders en adviesbureaus is er ook een website beschikbaar met 
praktische informatie over het toepassen van oppervlakbehandelingen: 
www.oppervlakbehandeling.nl.  

Ook de Erkenningsregeling Oppervlakbehandeling is op deze site geplaatst.  
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Wat is de stichting Infra Kwaliteit ? 
Infra Kwaliteit is een onafhankelijk stichting die de BRL-en 9101, 9141, 9142 en 
9161 beheert. Het betreft BRL-en voor de specialistische wegenbouw. 

Het gaat hierbij om BRL-en voor verkeersmaatregelen, wegmarkeringsproducten, 
wegmarkeringen en het plaatsen van afschermende voorzieningen (geleiderail). 

Deze BRL-en vormen de basis voor het certificeren van bedrijven en producten 
actief in deze sector en daarmee het verhogen van de kwaliteit. 
 

In het verlengde van haar beheerstaak gaat Infra Kwaliteit ook de erkennings-
regeling voor oppervlakbehandeling beheren. Zie www.infrakwaliteit.nl 

 
 

Wilt u meer weten over deze Erkenningsregeling en/of de stichting Infra Kwaliteit, 
email met Paul Uilenbroek: paul@infrakwaliteit.nl. 
 

 
 


