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Vindplaats in BRL 4000 
 

Nieuwe tekst / wijziging ten opzichte van versie 1.0 

Voorwoord Voorwoord  

 Toegevoegd: 
Versie 1.1 is aangevuld met diverse bepalingen uit de 
uitvoeringsrichtlijnen. Het betreft het overbrengen van 
bepalingen m.b.t. de bedrijfsgrootte (bijlage 3), de 
bedrijfsverzekering (bijlage 6) en bijzondere bepalingen vanuit 
de uitvoeringsrichtlijnen (bijlagen 7 t/m 14). De verwijzingen 
naar EN-normen zijn geactualiseerd. 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

Par 1.0 De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de 
door ERM aangewezen certificatie-instellingen gehanteerd bij de 
behandeling van een aanvraag c.q. de instandhouding van een 
ERM-procescertificaat ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’. 

Par 1.4  Voorwaarde is dat in de URL een bijlage bij deze BRL is 
aangegeven dat en op welke onderdelen deelcertificatie mogelijk is. 
Tevens dient op het certificaat het beperkte toepassingsgebied 
duidelijk tot uiting te komen. 

Hoofdstuk 3  Terminologie 

Adviseur  Voetnoot: Bij voorkeur een adviseur die voldoet aan de EMA-
criteria.  

Architect  In restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het 
Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister 
(BA) of een daarmee vergelijkbaar register in een lidstaat van de 
EU. 
Voetnoot: 3 Bij voorkeur een architect die voldoet aan de GEAR-
criteria.  

Certificatie-instelling Een door ERM aangestelde certificerende organisatie die de 
certificaten afgeeft aan de certificaathouders op basis van de ERM-
richtlijnen 

Klein-bedrijf en Midden- en 
grootbedrijf 

Toegevoegd ‘(gecertificeerd)’ zodat het duidelijker is dat het een 
definitie in het kader van deze BRL betreft  

Hoofdaannemer Een organisatie in het maatschappelijk verkeer die zelfstandig en 
voor eigen rekening en risico een bedrijf voert, eventueel met 
inschakeling van onderaannemers 

Opdrachtgever De opdrachtgever van het bedrijf de certificaathouder, in het geval 
van een aannemer is dit doorgaans de principaal in het bouwproces, 
eventueel vertegenwoordigd door zijn architect of adviseur. 

Scholingsplan  Een periodiek te actualiseren meerjarig document (tenminste voor 
twee jaar) dat beschrijft welke  
kennis en kunde bij de certificaathouder het bedrijf aanwezig is, hoe 
deze kennis en ervaring op peil wordt gehouden en welk tekort aan 
kennis er is en hoe deze lacune wordt opgevuld. 

Hoofdstuk 4 Eisen aan het bedrijf 

Paragraaf 4.1  De certificaathouder dient te zijn ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel of in een in het land van vestiging 
van de certificaathouder vergelijkbaar register. 

Paragraaf 4.7 De certificaathouder dient te beschikken over een (wettelijke) 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
De minimale dekking van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering 
is aangegeven in de URL bijlage 6. 

Paragraaf 4.8 In de URL bijlage 3 is weergegeven welke van de onderdelen van 
deze BRL van toepassing zijn voor klein bedrijf dan wel midden- en 
grootbedrijf.  
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Tevens wordt in de URL bijlage 3 aangegeven welke criteria worden 
aangehouden voor de grens tussen klein bedrijf en midden- en groot 
bedrijf. 

Hoofdstuk 5 Eisen aan de organisatie  

Paragraaf 5.5 
 
 

In de bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) gegeven voorschriften staat omschreven welke 
werkzaamheden aan een monument vergunningplichtig zijn. 
 
Toegevoegd:  
Voor Europese normen (EN) die in een URL worden genoemd 
geldt altijd de versie die in het ‘Official Journal of the European 
Union’ (OJEC) is afgekondigd. Voor geharmoniseerde 
productnormen in de zin van de CPR (hEN) worden deze versies 
door het Ministerie van BZK bijgehouden in de webtool ‘CE-
markeringsmodule’. 

Hoofdstuk 9  Externe kwaliteitsbewaking  

Paragraaf 9.2 De tijdsbesteding van de certificatie-instelling bedraagt onder 
normale omstandigheden is standaard 2 mensdagen. Indien de 
certificaathouder is gecertificeerd volgens meerdere 
uitvoeringsrichtlijnen kan de systeemaudit worden gecombineerd in 
één bezoek met een standaard tijdsbesteding die onder normale 
omstandigheden 1 mensdag bedraagt (kostenbesparend). Een 
afwijkende tijdsbesteding kan zijn geregeld in een 
uitvoeringsrichtlijn. bijlage bij deze BRL 

Paragraaf 9.2 
 

Controletoets 2e en 3e jaar 
In het tweede jaar vindt de eerste controletoets plaats. Deze toets 
duurt onder normale omstandigheden in de regel een halve dag. 

Paragraaf 9.2 
 

Beoordeling van gecertificeerde onder certificaat uitgevoerde 
werkzaamheden volgens meerdere twee of meer 
uitvoeringsrichtlijnen worden zoveel mogelijk in combinatie 
uitgevoerd (bijvoorbeeld bij één project). 

Bijlage 1 en 2 Overzicht restauratieproces / matrix  

 Lay out aangepast  

Bijlage 3 Eisen aan de certificaathouder gerelateerd aan bedrijfsgrootte  

 Tabel met bedrijfsgroottes ingevoegd (deze tabel is een 
samenvoeging van de bepalingen uit de URL-en geschrapt zijn) 
Lay out van de tweede tabel aangepast  

Bijlage 6 Omvang bedrijfsverzekering  

 Nieuwe bijlage: tabel met bedragen bedrijfsverzekeringen (deze 
tabel is een samenvoeging van de bepalingen uit de URL-en 
geschrapt zijn) 

Bijlage 7  Bijzondere bepalingen URL 4001  

 
 

Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4001 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 

 Voor meetinstrumenten die periodiek gekalibreerd moeten worden, 
gelden de voorschriften van de fabrikant / leverancier voor zover 
niet in normbladen vastgelegd. 

  Er zijn machines aanwezig om al de voorkomende werkzaamheden 
op de juiste wijze uit te voeren. Deze machines voldoen aan de bij 
of krachtens het Warenwetbesluit machines gegeven 
voorschriften, of gelijkwaardige uitwerkingen van de Europese 
Machinerichtlijn (2006/42/EG). 

Bijlage 8  Bijzondere bepalingen URL 4002 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4002 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 

Bijlage 9  Bijzondere bepalingen URL 4003 

 Gereserveerde bijlage  
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Bijlage 10  Bijzondere bepalingen URL 4004 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4004 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 

Bijlage 11  Bijzondere bepalingen URL 4006 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4006 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 

 Al het steigermateriaal en materieel moet voldoen aan de eisen zoals 
beschreven in het A-blad Veilige Steiger of een daarmee 
vergelijkbare uitwerking van de Europese richtlijn 
Arbeidsplaatsen in een lidstaat van de EU 

 A. De vakinhoudelijke kennis en kunde van de persoon (zie par. 
5.2.1 en Bijlage 8 van de URL). Dit dient aangetoond te worden door 
een EVC-bewijs of diploma Restauratievoeger niveau III, of een 
ander kwalificatiedossier dat overeenkomt met gelijkwaardige 
eindtermen of standaarden zoals vermeld bij par. 5.2.1 en Bijlage 8 
van de URL en in lijn is met de artikelen 26 en 53 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

 F. Bedrijfsmatige zaken als omschreven in BRL 4000 nl: een 
bedrijfsprofiel, CV, inschrijving KvK in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel of in een in het land van vestiging van 
de certificaathouder vergelijkbaar register, lijst van 
verzekeringen, lijst van gereedschap, visie op- en bewijs van 
continuïteit van kennis (na- en bijscholing). 

Bijlage 12  Bijzondere bepalingen URL 4007 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4007 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 

Bijlage 13  Bijzondere bepalingen URL 4009 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit ontwerp-URL 4009 naar 
deze bijlage zijn verplaatst) 

  In aansluiting op paragraaf 9.2 van de BRL 4000 ‘Onderhoud en 
restauratie van monumenten’ is bedraagt de tijdsbesteding van de 
certificerende instelling onder normale omstandigheden  
standaard één dag. Indien de certificaathouder is gecertificeerd 
volgens meerdere twee of meer uitvoeringsrichtlijnen kan de 
systeem-audit worden gecombineerd in één bezoek met onder 
normale omstandigheden een standaard tijdsbesteding van een 
halve dag. Indien ook werkzaamheden op de bouwplaats worden 
verricht, wordt tijdens een controletoets tenminste één project 
bezocht om de vakkundigheid in de praktijk te beoordelen.  
De controletoets vindt onaangekondigd plaats. In het eerste jaar 
(initieel onderzoek) vindt een administratieve en praktijk toets plaats, 
deze duurt onder normale omstandigheden in de regel één dag. 
In de daarop volgende jaren vinden de bezoeken plaats zoals 
onderstaand weergegeven. 

Bijlage 14  Bijzondere bepalingen URL 4010 

 Nieuwe bijlage (betreft passages die vanuit URL 4010 naar deze 
bijlage zijn verplaatst) 
 
In versie 1.2 zijn de eisen aan de auditor aangevuld en is de tekst 
verduidelijkt.  

 
 
 
 
 


