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De Huwelijkse voorwaarden … 



Waarom een BRl brandwerende coatings ? 
  

• De toekomst veilig stellen van brandwerende coating op staal 

• Herstel van vertrouwen richting toetsende instanties 

• Gelijk speelveld creëren voor applicateurs 

• Marktpartijen de applicateur gaan zien als specialist 

• Verlagen van de kosten door op een juiste wijze te communiceren 

 

 

 

 

 

 

“Een juiste afstemming van de keten, maakt het makkelijker dat specialisten elkaar 
vinden” 
 



Hoe te bereiken en wat zijn de voordelen ? 

 

 

• Het proces transparant maken 

• Heldere afspraken binnen de keten 

• Kennisdeling binnen de keten 

• Toetsende instanties betrekken bij de 

ontwikkeling 

• Informatie op een juiste wijze te delen en 

vast te leggen.  

 

 

Hoe ? Voordelen ? 

• Applicateurs hebben dezelfde uitgangspunten  

• Meer als specialist worden gezien 

• De keten ontwikkeld zich door 

• Kosten verlagend  

• Herstelt het vertrouwen  

• Toename productie brandwerende coatings op 

staal  

 

 

 

“Op een juiste wijze communiceren verlaagd kosten binnen de keten en zorgt dat 
een gebouw in één keer opgeleverd wordt”  



Hoe komt de BRL  tot stand 
van BRL tot ketenmanagement 

Raad voor 
Accreditatie KIWA 

Technische inhoud 
Onderzoek 

bestaande regelingen 
Opleiding & proces 

borging 
Coördinatie  

Werkgroep BRL 

“Een BRL van en voor de markt, specialist blijft specialist” 



Wat gaat de BRL eventueel beschrijven  

• Gelijk of hoger aan Europese regelgeving 

• Landelijke registratie van uitvoerende organisatie en applicateur 

• Landelijk uniek afgegeven certificaatnummer en logboek registratie 

• Hoe om te gaan met de calculatie in offerte stadium en start werk 

• Duidelijkheid met betrekking eisen binnen het ontwerp 

• Applicatie brandwerende coatings op staal 

• Kwaliteitsborging binnen het uitvoeringsproces  

• Controle tijdens beheer en onderhoudsfase  

  

 

 

“Duidelijkheid  is veiligheid binnen de keten” 



Welke partijen doen er mee?  

• Bouwen met Staal   R. Hamerlink 

• Efectis Nederland   G. van der Berg 

• FISS Holland    W.F. Rinsma / A.Wouwenaar 

• Sika      Michael Brand / Michel Brand / 
      G. Hagmolen of ten Have 

• Gemeente Almere   J. van Leeuwen 

• Muehlhan    G. Tanguy / A. van Leeuwen 

• Cuijpers     R. Lit / M. Arentshorst 

• Hollandia     D. Kannekens 

• Straal en coatings bedrijf   G. Boltjes 

   Boltjes 

•  ?   

 

 



Samenwerken aan veiligheid en kwaliteit! 


