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Martinus van Milt Gespecialiseerde aannemers Takkenkamp  

Miranda Maring Certificerende instellingen  Hobéon 
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Afwezig:   

Jan Roest Vereniging architecten werkzaam in de 
Restauratie – VAWR 

Van Hoogevest 
Architecten 

Dré van Dinther Vakgroep Restauratie Bouwbedrijf Van Dinther 
 

 

 1. opening, vaststellen agenda 

 

 

De voorzitter heeft Rients Anne Slotema, opvolger van Jos van Rooden 

namens de gemeenten, van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld.   

 

 2. verslag bijeenkomst 4 oktober 2013 + actielijst  

 

 

 

WdK 

WdK 

Besluit: het verslag wordt met redactionele wijzigingen vastgesteld. De 

wijzigingen zijn verwerkt in de gepubliceerde versie.  

Besloten wordt de in beheer genomen richtlijnen tijdens de volgende 

vergadering inhoudelijk te bespreken.  

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Nagaan stand van zaken 

evaluatie ‘kerncapaciteit’ bij de ERB  

 

 3. Vaststellen BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BRL Onderhoud en Restauratie van Monumenten zal de huidige BRL 

Instandhoudingstechnologie vervangen. De volgende URL-en zullen onder 

deze BRL vallen: timmerwerk, voegwerk, steenhouwwerk. Na gereed komen 

ook andere richtlijnen: glazenierswerk, historisch metselwerk, 

betonreparatie. Voor andere branches is het overleg nog te voeren. Tevens is 

een memo aangeleverd m.b.t. de consequenties van de Bouwproducten 

Verordening. Hieruit blijkt dat deze geen consequenties heeft voor de BRL 

Onderhoud en Restauratie.  

De ontwerpversie van de BRL heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 

reacties binnengekomen die (kort samengevat) stellen dat de eisen te zwaar 

zijn voor kleine ondernemingen. Daarnaast enkele redactionele voorstellen. 

De reacties zijn samengevat in een memo d.d. 26 november 2013 en enkel 

nadien binnengekomen mails. Vanuit de diverse begeleidingscommissies voor 

URL-en zijn vragen gesteld over de juistheid van de definities voor 

‘monument’, ‘conserveren’ en ‘verbeteren’.   
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WdK  

Tijdens de discussie komen de volgende zaken aan de orde (een deel van de 

discussie heeft betrekking op agendapunt 10 en is ten behoeve van het 

verslag bij dat agendapunt weergegeven): 

- Het aantal registraties in de BRL niet wijzigen. Waar nodig kunnen per 

URL uitzonderingen gemaakt worden 

- Diverse definities aanpassen (beeldbepalend object; auditor; 

opdrachtgever; conserveren; restaureren). Toevoegen ‘restauratie-

ethiek’ (actie Van Roosmalen). Schrappen ‘vervangen’ 

- Conserverend herstel preciseren 

- De eisen die (ook) betrekking hebben op de positie van de aannemer 

(par 5.4 en H6) als hoofdaannemer worden niet aangepast; de 

gespecialiseerde aannemer kan immers ook zelf werken aannemen 

- Weergave regelgeving: peildatum toevoegen 

- Toelichting op zowel bijlage 1 als 2 aanpassen  

- Minimale hoeveelheid tijd besteed aan restauratie (continuïteit van 

kennis): discussie terugverwijzen naar begeleidingscommissie. 

Resultaat wordt per mail ter goedkeuring voorgelegd   

aan het CCvD 

- Diverse redactionele wijzigingen 

- Ouderdom inschrijvingsbewijs KvK: 3 maanden 

- Par 6.2.3 niet alleen bestek, maar ook werkvoorschrift  

- Voorwoord met namen en verantwoording toevoegen  

 

Besluit:  

- Voor de minimale hoeveelheid tijd besteed aan restauratie wordt de 

begeleidingscommissie geraadpleegd. Het resultaat wordt per mail 

aan het CCvD ter goedkeuring voorgelegd. 

- de BRL wordt vastgesteld met bovengenoemde wijzigingen.  

- De BRL treedt in werking op 1 januari 2014; per branche worden 

afspraken gemaakt over de overstap en het einde van de 

overgangstermijn (in beginsel 31 december 2014). Voor 

timmerbedrijven en steenhouwers wordt 31 december 2014 

aangehouden.  

- de BRL Instandhoudingstechnologie en het Wijzigingsblad vervallen 

per 31 december 2104. 

 

  

 4.  Vaststellen URL Timmerwerk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK 

De huidige URL Hout in het Buitenklimaat wordt herzien. Doel is een URL die 

meer ingaat op de uitvoeringsaspecten van timmerwerk. De ontwerp-URL 

Timmerwerk heeft ter inzage gelegen t/m 21 november. Op de URL zijn 

reacties binnengekomen van de technische commissie VTR, de VTR-leden en 

SKH. Michiel van Hunen deelt mee dat de RCE de ambitie heeft om parallel 

aan de URL een beleidsdocument m.b.t. houtrestauraties op te stellen.  

Tijdens de discussie komende volgende items aan de orde:  

- Wijzigingen die voortvloeien uit de discussie m.b.t. de BRL Onderhoud 

en Restauratie (agendapunt 3) doorvoeren 

- Consequenties Bouwproductenverordening t.a.v. producteisen in deze 

URL verwerken  

- Verwijzing in 4.3.3 aanpassen 

- Voor de betekenis van diverse specifieke termen wordt het 

standaardwerk Haslinghuis gehanteerd. 

- Voorwoord met namen en verantwoording toevoegen  
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Besluit: de URL wordt vastgesteld met in achtneming van bovenstaande 

wijzigingen. 

 

 5. Vaststellen BRL Erkend Monumenten Adviesbureau  (EMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM 

 

 

De ontwerp-BRL heeft ter inzage gelegen t/m 20 november. Er is een reactie 

ontvangen van Hobéon / adviesbureaus. Miranda Maring licht de 

totstandkoming van de BRL toe.  

Tijdens de bespreking komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Wijzigingen die voortvloeien uit de discussie m.b.t. de BRL Onderhoud 

en Restauratie (agendapunt 3) doorvoeren; conserverend herstel (blz. 

11) preciseren 

- Ethische code preciseren 

- Redactionele wijzigingen  

 

Besluit: de BRL wordt vastgesteld met in achtneming van bovenstaande 

wijzigingen.  

 

 6. Vaststellen module Bouwtechnisch Advies  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM 

 

De huidige EMA 300 is omgezet in een module Bouwtechnisch advies. Doel is 

de opdrachtgever meer inzicht te geven in de te leveren prestatie.  

Kernpunten: De ontwerp-module heeft ter inzage gelegen t/m 20 november. 

Er is een reactie ontvangen van Hobéon / adviesbureaus. 

Tijdens de bespreking komen de volgende zaken aan de orde: 

- De nieuwe tekst in par 3.5 (vergunningen) voldoet 

- Par 2.4 aanvullen 

- Par 2.1.2.: toevoegen dat dit niet limitatief is.  

 

Besluit: de Module wordt vastgesteld met in achtneming van de 

bovenstaande wijzigingen.  

 

 7. Vrijgeven ontwerp-URL Glazenierswerk tbv restauratie van 

glaspanelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK 

De begeleidingscommissie voor de URL Glazenierswerk heeft ingestemd met 

bijgaande URL. Kernpunten: 

- Aansluiten bij de BRL Onderhoud en Restauratie  

- Uitwerken inhoudelijke eisen en referentiedetails  

De discussie over de inhoud van de bijlagen 2, 5 en 8 is eigenlijk pas recent 

gestart. Voorgesteld wordt hier tijdens de periode voor ter inzage legging 

verdere uitwerking aan te geven. Dat geldt ook voor de 

certificeringsconsequenties.  

Tijdens de bespreking komen de volgende zaken aan de orde: 

- Wijzigingen die voortvloeien uit de discussie m.b.t. de BRL Onderhoud 

en Restauratie (agendapunt 3) doorvoeren; 

- Consequenties Bouwproductenverordening t.a.v. producteisen in deze 

URL verwerken  

- Taakverdeling tussen glazenier en anderen is gebiedend gesteld  

(‘moet’). Hier toevoegen dat dit van toepassing is tenzij andere 

afspraken zijn gemaakt 

- Voorwoord met namen en verantwoording toevoegen  

 

Besluit: vaststellen als ontwerp-URL (met in achtneming van bovenstaande 

wijzigingen) en vrijgeven voor kritiekronde.  
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WdK 

8. Vergaderschema 2014  

De vergaderdata in 2014 zijn: 17 maart (13.30), 13 juni (9.30), 12 

september (9.30) en 28 november (9.30) 

De vergaderplaats is Gouda, met uitzondering van 13 juni (locatiebezoek op 

13 juni; nog vast te stellen) 

 

 

MvR / RAS 

 

9. Informatie-uitwisseling / mededelingen 

De overzichten m.b.t. projecten en bijeenkomsten worden kort 

doorgenomen. Marc van Roosmalen en Rients Anne Slotema hebben enkele 

suggesties t.b.v. de volgende versie van de waaier Schade aan uw 

monument en zullen die voor 1 februari 2014 doorgeven.  

Besluit: voor kennisgeving aangenomen  

 

 

 

 

10. Aanbesteden en BRIM  

Bij de agenda is een notitie gevoegd die de volgende zaken weergeeft.  

Het BRIM (SIM) bevat een artikel 21 waarin is ingegaan op de mogelijkheid 

om kwaliteitseisen te verbinden aan een subsidie. De tekst laat vele 

mogelijkheden open. RCE heeft een project ‘juridische verankering 

kwaliteitsnormen’ gestart waarin ook de relatie tussen kwaliteitsrichtlijnen en 

BRIM aan de orde zal komen.  

 

Er is ook een arrest m.b.t. het gebruik van keurmerken bij aanbestedingen. 

Dit is gebonden aan een arrest van het Europees Hof v Justitie m.b.t. het 

gebruik van keurmerken (i.c. een aanbesteding in Noord-Holland voor het 

leveren van koffie met het keurmerk Max Havelaar). Essentie: dit arrest 

maakt duidelijk dat aanbestedende diensten in de toekomst niet zullen 

kunnen volstaan met het eisen (verplicht stellen) van een certificaat of 

keurmerk, of het nu gaat om de technische specificaties, de gunningscriteria 

of de selectiecriteria. Dit mag ook niet als achter het keurmerk “of 

gelijkwaardig” wordt vermeld. Aanbestedende diensten zullen in de 

aanbestedingsdocumenten gedetailleerd moeten aangeven welke eisen c.q. 

criteria, die ten grondslag liggen aan de keurmerken, zij als eis of criterium 

zullen hanteren. Van het keurmerk zelf kan slechts gebruik worden gemaakt 

als bewijsmiddel dat aan de gestelde eisen wordt voldaan, waarbij als gezegd 

ook ieder ander passend bewijsmiddel moet worden geaccepteerd.  

 

Tijdens de discussie over dit onderwerp (gecombineerd met agendapunt 3) 

komende volgende zaken aan de orde:  

- De kosten van vrijwillige certificering mogen niet zodanig zijn dat de 

gecertificeerde zich daarmee uit de markt prijst.  

- Er is en komt (vanuit het Rijk) geen verplichting tot certificeren. Het is 

juist gewenst om partijen (opdrachtgevers) te ‘verleiden’ met goede 

kwaliteit, kennis en ervaring.  

- De voordelen van het wel gecertificeerd zijn (borging van afspraken 

en ervaring / vakmanschap bij werkzaamheden aan vaak kwetsbare 

objecten die maar 1 keer kunt verprutsen) moeten door ERM worden 

uitgedragen bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.    

- Gemeenten of provincies kunnen bij vergunning of verordening wel 

een certificaat eisen.   

 

11. Rondvraag  

Martinus van Milt deelt mee dat het project aanpassen URL Voegers is 

gestart.  

 


