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Herziening BRL K14020 

Afgelopen maanden zijn er diverse overleggen geweest bij KIWA Rijswijk en is de BRL K14020 tegen het licht gehouden; wat 

zijn de opmerkingen uit de markt, gebruikers van zowel aannemers als gemeentes. Dit heeft tot een aantal aanpassingen ge-

leid, welke de komende maand gepubliceerd worden, met als doel een nog betere BRL die aansluit op de vraag. Indien u be-

langstelling heeft voor deze aangepaste versie van de BRL horen wij dat graag. 

 

Opleiding Assistent Monteur Rioolgemalen 

Samen met RUBO Bodegraven start KVP in januari 2016 met een opleiding voor Assistent Monteur Rioolgemalen. In deze op-

leiding komen theorie en praktijk samen en moet de deelnemer na het volgen van deze opleiding zelfstandig storingen aan 

pompen en besturingskasten kunnen verhelpen. 

De opleiding is gericht om de assistent monteur rioolgemalen toe te rusten 

met onderstaande vaardigheden en kennis: 

*Algemene kennis rioolsystemen, werking pomp en opbouw rioolgemaal 

*Kennis omtrent de elektrische besturing als direct schakeling, ster-driehoek 

schakeling, toepassing softstarter en frequentie  omvormer 

*Zelfstandig meten aan/door besturingskasten 

*Zelfstandig oplossen van storingen 

*Zelfstandig kunnen vervangen van: 

 -ster-driehoek schakeling 

 -schakelcomponenten, magneetschakelaar, thermische beveiliging 

 -niveaumeet apparatuur (+evt. kalibreren) 

 -afstellen/vervangen pompwaaier, snijmechanisme van diverse merken 

 -pomp vervangen 

Veilig werken in/aan bovengenoemde scenario’s 

Geïnteresseerden kunnen de studiegids met informatie bij ons opvragen. 

 

Erkend leerbedrijf 

Sinds mei 2015 is KVP een erkend leerbedrijf voor middenkaderfunctionaris bouw- en infra. Studenten bieden wij een stage-

plaats aan om ervaring op te doen. Geïnteresseerden verzoeken wij contact met ons op te nemen.  

 

Sponsorproject Aljeco, Tanzania 

Het was verheugend te zien dat het weeshuis 1 juli geopend is en er 

inmiddels 10 weeskinderen in de leeftijd van 1,5-7 jaar een nieuw on-

derkomen gevonden hebben. Eind juli is een groep van 14 jongeren uit 

Alphen aan den Rijn hier twee weken voor een werkvakantie geweest 

en zijn er door hun onder meer diverse speeltoestellen gebouwd en de 

buitenboel mooi geschilderd. KVP steunt dit project al jaren en zal dit 

ook nauw blijven volgen.  

Jeroen heeft in september weer een bezoek gebracht aan het wees-

huis om de voortgang en betrokkenheid verder uit te bouwen. 
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Ombouw BBB Prinsessensingel Venlo 

In mei 2013 heeft de gemeente Venlo ons benaderd om een 

onderzoek te starten naar de werking van deze BBB en hier-

voor een plan van aanpak op te stellen. Gebleken was dat 

deze BBB niet juist functioneerde. KVP heeft eerst een inven-

tarisatie uitgevoerd van het bassin met appendages en tevens 

van de nabijgelegen aan- en afvoer leidingen en putten inclu-

sief hun afsluiters en peilmaten. Hierna is een plan van aan-

pak opgesteld. Zo bleek onder meer dat bijna alle hydraulisch 

bedienbare schuifafsluiters niet werkten en/of defect waren. 

Een algemene bevinding was dat het systeem ‘te’ vol met 

gevoelige techniek zat.  

Op basis van nieuwe inzichten is in overleg met de gemeente 

besloten om een fikse simplificatie van het systeem te realise-

ren. Om het geheel een stuk passiever en dus betrouwbaar-

der te laten werken zijn een aantal hydraulische afsluiters verwijderd en vervangen door vaste blokkades / drempels .  Daar 

waar schuifafsluiters onmisbaar werden geacht (voor incidenteel gebruik) zijn deze omgebouwd naar handbediende exempla-

ren omwille van de betrouwbaarheid maar ook om de feeling met het systeem terug te brengen. Aannemersbedrijf Dusseldorp 

uit Lichtenvoorde heeft deze ombouw geheel verzorgd en recent is de aangepaste BBB weer opgeleverd. De komende tijd zal 

blijken of deze aanpak zijn vruchten afwerpt, zodat wellicht elders voor dezelfde insteek gekozen kan worden.  

 

Toetsing EMVI criteria in de praktijk 

SWWB, Waterkring de Baronie, bestaat uit een samenwerking van zes gemeentes en heeft eind 2013 een contract voor het 

reinigen, preventief- en correctief onderhoud van haar mechanische installaties aanbesteed. Dit contract is op basis van EMVI-

criteria gegund. Onderdeel van de overeenkomst is dat de opdrachtgever een toetsplan zal opstellen en aansluitend zal toetsen 

of de aannemer kwalitatief goed werk levert en werkt volgens de afgesproken procedures. KVP heeft opdracht gekregen om dit 

te onderzoeken en of de aannemer inderdaad volgens deze criteria werkt en zich houdt aan de toegezegde zaken uit de EMVI 

beoordeling. In overleg met de opdrachtgever is de beoordeling opgebouwd in vier elementen:  

1) (Inhoudelijk) toetsen van de verplichte certificaten, eigen werkplan en verplichtingen waarmee de aannemer bij op-
dracht mee belast is (o.a.: social return, diploma’s van monteurs welke werkelijk op het werk verschijnen, certificaten 
van bedrijf, controle van stortbonnen en beloftes vanuit het eigen werkplan waaronder bijvoorbeeld de opgegeven 
euronorm per bus). 

2) Toetsen van de uitgevoerde preventieve werkzaamheden van de aannemer d.m.v. een BRL K14020/01 her-inspectie. 
Deze inspectie is twee weken vóór of twee weken na de inspectie van de aannemer uitgevoerd.  

3) Interviews met gemaalbeheerders en toezichthouders van de alle betrokken gemeentes. Tijdens dit interview zijn alle 
eisen, gesteld in het beschrijvend document, gecontroleerd. 

4) Veldbezoek. Tijdens de uitvoering van het onderhoud is gecontroleerd of er veilig gewerkt wordt, of de juiste materialen 
worden gebruikt en of de installatie netjes wordt achtergelaten. 

Deze beoordeling heeft er mede voor gezorgd dat het contract met de aannemer Pleuger uit Eindhoven verlengd wordt. 
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