CROW
ter attentie van de heer dr. ir. I.W. Koster
Postbus 37
6710 BA EDE

17 februari 2014

Geachte heer Koster,
Als voorzitter van het College van Deskundige Technical Inspection Service richt ik mij tot u om
namens het voltallige College mijn dank uit te brengen voor de grote bijdrage die uw organisatie
heeft geleverd voor de ontwikkeling van het concept Erkende TIS.
Vanaf 2007 is in de ontwikkelingsfase gewerkt aan het formuleren van het eisen pakket waaraan een
Erkende TIS diende te voldoen zowel technisch als voor de eisen van onafhankelijkheid. Dit proces is
destijds zeer contentieus verlopen met afsluitend in september 2010 een groot opgezet symposium
tijdens welke de eerste CROW TIS Erkenningen werden uitgereikt.
Het TIS concept werd in eerste instantie ingezet voor het onafhankelijk toetsen van de constructieve
veiligheid van kunstwerken in de infrastructuur. Sinds die tijd heeft het TIS concept echter een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en wordt nu ingezet over de volledige breedte van het
bouwbesluit. Daarmee is TIS heden ten dage aanvaard als een onafhankelijk
kwaliteitsborginginstrument in zowel de Infra- als de Utiliteitsbouw ter meerdere zekerstelling van
de kwaliteit van het bouwwerk.
Deze bouwbrede acceptatie van het TIS concept leidde er toe dat door CROW enige tijd geleden
besloten is dat voor een verdere doorgroei uw organisatie niet de meest gerede partij was om als
eigenaar/beheerder van de regeling te blijven functioneren. U gaf ons daarop de mogelijkheid om de
zoektocht naar een nieuwe beheerder van de TIS regeling op zorgvuldige wijze te doorlopen. Wij zijn
dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat wij er in geslaagd zijn een goede partij hier voor te
vinden in de vorm van de certificatie instelling IKOB BKB.
De formele overdracht dient nog plaats te vinden maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit op een
goede manier gaat gebeuren. Als CROW zult u op dat moment met trots kunnen terug kijken op een
succesvolle lancering van het TIS instrument dat naar onze overtuiging in de toekomst een
belangrijke bijdrage zal leveren aan de zekerheidsstelling van de door partijen overeengekomen
kwalitatieve eisen van het bouwproject. Mede namens alle partijen hier actief bij betrokken, wil het
College van Deskundigen CROW dan ook zeer danken voor het feit dat zij als organisatie de rol van
kraamkamer van deze ontwikkeling heeft willen vervullen.

Wilt u ook namens mij een dankbetuiging overbrengen aan de heren Suy, Van Ommen en Eelants die
ieder in een bepaalde periode van deze ontwikkeling zich hebben leren kennen als warm
pleitbezorgers van het TIS concept. Allen hebben zij zich met veel enthousiasme ingespannen voor de
verschillende stadia van ontwikkeling die nodig waren om tot een voldragen concept te komen. Ik en
met mij de andere leden van het College ben hen daar bijzonder erkentelijk voor.

Met vriendelijke groet,

ing. J.J. Wentink

