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Geachte deelnemers, 

Ondanks dat we tezamen een voor ons allen vreemde tijd meemaken, is er toch veel gaande 
achter de schermen. 
Zoals u wellicht weet is er veel te doen aangaande de BRL 1336 ( structurele verlijming van 
steenstrips) en die zou voor velen van ons lastig kunnen uitpakken. 
Vandaar dat het KGS, bij monde van het bestuur, contact heeft gelegd met de instanties die 
zich hierover buigen, verzameld in het “ COBC ” , en dat niet zonder resultaat. 

We hebben gedurende een lange video call duidelijk over het voetlicht kunnen brengen dat er 
een groot verschil bestaat tussen gecertificeerde en bewezen systemen, en anderzijds de 
“cowboys” die verschillende materialen bij elkaar zoeken, met alle nare gevolgen van dien. 

Wij hebben dan ook bezwaar gemaakt en gevraagd de BRL 1336 niet te activeren. Deze is in 
principe ook niet nodig, daar onze aangesloten systeemhouders allen over internationaal 
erkende certificaten beschikken en dus aan alle ( nationale) richtlijnen en eisen voldoen. 

Daarnaast is heel duidelijk aangegeven dat wij als KGS staan voor kwaliteit, voor zowel de 
systemen als ook voor haar applicateurs.   
Met name de applicatie, van met het KGS certificaat gecertificeerde bedrijven, zal steeds 
zwaarder gaan wegen, zeker ook omdat we hebben aangegeven dat er “in het werk” 
onaangekondigde controles plaatsvinden t.b.v. verzekerde garantie, en dat vinden 
opdrachtgevers van groot belang. 

In dat kader is er dan ook d.d. 24 & 25 november j.l. weer een cursus georganiseerd voor 
applicatie bedrijven die het KGS certificaat op waarde weten te schatten. 
Van deze groep wist slechts 1 iemand het examen niet met een voldoende af te sluiten, maar 
de overige 16 deden dat prima, met zelfs de eerste dame die haar certificaat verdiende. 



Daarnaast heeft ook het UWV het KGS benaderd om de mogelijkheid te onderzoeken om 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven of wellicht 
zelfs een leerbedrijf te starten. Maar dat is toekomstmuziek. 

Zoals u wellicht weet is de samenstelling van ons bestuur de afgelopen maanden aan wat 
verandering onderhevig geweest, d.w.z. Etienne van Heusden is onze nieuwe secretaris en 
ikzelf, Frank La Grand, ben uw nieuwe penningmeester. 
“Nieuwe bezems vegen schoon”, u kent het spreekwoord wellicht, en daarom komen er ook 
wat ideeën naar voren.  

Bijvoorbeeld ; in het bestuur is geen applicatie tak vertegenwoordigd. Dat zou ik graag anders 
zien, juist omdat de applicatie zo van belang is ben ik van mening dat ook vanuit die hoek 
input gewenst is. 
Ik nodig jullie dan ook graag uit er eens over na te denken of dat iets kan bijdragen ?!....en je 
kunt me daarvoor altijd bellen. 

Wat we tevens nogmaals even onder de aandacht willen brengen, is dat er in ”de groep” veel 
kennis en kunde aanwezig is. Laten we elkaar daar dan ook in steunen en zie elkaar niet alleen 
als concurrenten. 

Gebundelde krachten zijn van groot belang, en denk daarbij ook eens aan onze deelnemende 
toeleveranciers als L.J Solutions, Innotec of SipsSupply, zij hebben fraaie producten die goed 
aansluiten bij de huidige behoefte. 

We verwelkomen als nieuwe deelnemers: 

• Digo Veldhoven, producent en leverancier van mortels, sierpleisters en lijmen. 
• Engels, steenfabrikant 
• Mark Aartsen afbouw / Harderwijk  applicateur. 

Rest ons u allen alvast een heel prettige maand December toe te wensen met mooie 
feestdagen. 

Hartelijke groet, 

Namens het Bestuur KGS 
Frank La Grand 


