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Interview met Johannes de Vries over  
Erkenningsregeling Oppervlakbehande
ling op Wegen

Stand van zaken BRL’en en Erkennings
regelingen

Johannes de Vries (AKROH Slijtlagen)

“Het certificaat is de 
bekroning dat we als 
bedrijf goed bezig zijn”
AKROH Slijtlagen is een van de erkende  
bedrijven in het kader van de Erkennings
regeling Oppervlakbehandeling op Wegen. 
“Een mooie erkenning voor ons bedrijf en een 
goed signaal richting opdrachtgevers”, vindt 
bedrijfsleider Johannes de Vries. 

Om de levensduur van asfalt te verlengen, kan een 

oppervlakbehandeling –  het aanbrengen van een 

slijtlaag – een betaalbare en duurzame optie zijn voor 

voetpaden, fietspaden en minder intensief bereden 

wegen. Het gebruik aan materialen, grondstoffen en 

machines is relatief beperkt en dat geldt ook voor het 

Johannes de Vries

energiegebruik. Een slijtlaag kan zelfs hittestress be

perken als gebruik wordt gemaakt van een wat lich

tere kleur steenslag, iets dat steeds vaker gebeurt. 

Doordat de weg meer licht weerkaatst dan donker 

asfalt, zijn bovendien minder lantaarnpalen nodig, 

wat scheelt in de energierekening en waardoor de 

natuur ’s nachts minder last heeft van kunstlicht.  

Positief oordeel
AKROH Slijtlagen is al jaren thuis in deze specialis

tische tak van sport in de wegenbouw. “De mensen 

die hier werken, doen dit werk al heel lang; met het 

vakmanschap zit het wel goed”, aldus Johannes de 

Vries.” Ook de auditor van de Erkenningsregeling was 

positief. Hij constateerde dat het vakmanschap goed 

geborgd is. Ook de processen zijn op orde en al het 

materieel voldoet aan gestelde eisen. Het positieve 

oordeel is voor Johannes de Vries in de eerste plaats 

belangrijk voor de collega’s in het bedrijf, vindt hij: 

“Het is een bekroning van het feit dat we als bedrijf 

goed bezig zijn. Richting opdrachtgevers laat je 

ermee zien dat je staat voor kwalitatief goede opper

vlakbehandelingen. De Erkenningsregeling is natuur

lijk nog relatief nieuw; ik heb nog niet de indruk dat 

opdrachtgevers verlangen dat bedrijven in het bezit 

zijn van een certificaat.”

Het hele interview lees je op onze linkedinpagina:

https://www.linkedin.com/pulse/het-certificaat-de-bekroning-dat-we-als-bedrijf-/?published=t


 of volg ons op linkedin:

Nieuwe benoemingen
De commissie die zich richt op wegmarkerings

producten (BRL 9142) heeft twee nieuwe leden. 

Sananda Groenendijk en Wieger Andringa zijn toe

getreden tot deze commissie. 

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 buigt zich over de 

vraag of de examinering voor BRL 9142 (weg

markerings  producten) en BRL 9161 (afschermings

voorzieningen) vervangen kan worden door bij

scholing voor personen die al een examen met goed 

gevolg hebben afgelegd. De reden is dat de onder

liggende materie niet veel wijzigt. Dit in tegenstelling 

tot die van tijdelijke verkeersmaatregelen (BRL 9101). 

Updates BRL’en

BRL 9101 tijdelijke verkeersmaatregelen
De eind en toetstermen zijn herijkt. Op dit moment 

vullen we de databank met nieuwe vragen die passen 

bij deze nieuwe termen. Vanaf 1 januari wordt er op 

basis hiervan geëxamineerd.

Het ingezette traject om de examenvragen te digita

liseren, is afgerond. Met de nieuwe examens wordt 

digitaal examineren ingevoerd, te beginnen met de 

functie van Specialist. 

De werkgroep om een materieelregister te ontwikke

len, is daar voortvarend mee aan de slag. 

BRL 9141:2018 wegmarkeringsproducten
Het wijzigingsblad is beoordeeld door de RvA en 

akkoord bevonden. 

BRL9142:2021 wegmarkeringen 
Input vanuit de markt is voor de commissie Wegmar

keringen aanleiding de gereviseerde BRL opnieuw te 

bekijken. Verder sluiten de eind en toetstermen nu 

beter aan op de praktijk. Per 1 januari 2023 wordt er 

op basis van deze nieuwe termen geëxamineerd. 

BRL 9161 afschermingsvoorzieningen
Het eerdere idee om een aparte BRL 9162 te maken 

voor gerecycled geleiderail (circulair), is on hold 

gezet. Dit hangt af van hoe Rijkswaterstaat hiernaar 

kijkt. Is er nieuws te melden, dan komen we daar in 

de volgende nieuwsbrief op terug. 

Erkenningsregeling wekdekreiniging
De erkenningsregeling wegdekreiniging bestaat bijna 

een jaar. Bijna alle bedrijven hebben de onafhankelij

ke audits met positief resultaat achter de rug.

Erkenningsregeling Oppervlaktebehandeling
Alle zes bedrijven zijn dit jaar geauditeerd. 

Lees ook het interview met Johannes de Vries over  

deze regeling. >>

NOTEER IN DE AGENDA

• Het college van deskundigen komt dit jaar 

nog bijeen op 28 november. 

• Het bestuur vergadert dit jaar nog op  

12 december. 

Vergaderingen zijn afwisselend op locatie en 

via Teams. 

Vragen en suggesties? info@infrakwaliteit.nl
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