
Overzicht van wijzigingen 

 
Vindplaats  

in de ERB 

Omschrijving van de wijzigingen 

algemeen Lay out aangepast aan ERM-stijl 

Diverse redactionele wijzigingen door het hele document 

Aanduiding ‘nationale’ bij ‘BRL’ verwijderd   

voorwoord Totstandkoming deze versie toegevoegd  

Vermelding beheer door ERM  

1 Vermelden 2 scopes: algemeen en waterbouwkundig  

Verduidelijken inhoud scope waterbouwkundig (stond deels in voetnoot) 

2.1 Eisen aan te leveren gegevens geactualiseerd  

Vml 2.6 vervallen (overbodig want dubbeling tov H 11) 

3 Toegevoegd: definities ‘eigen personeel’, ‘hoofdaannemer’, ‘mensjaar’, ‘waarschuwing’ 

Wijzigingen: ‘architect’ (ivm ketenkwaliteit), ‘klant’ (voetnoot verwerkt in tekst) 

4.1 Verduidelijking eisen voor bedrijfsunit  

4.2 Maximale geldigheidsduur bewijs aangepast 

4.4 Toegevoegd waaruit profilering kan blijken  

4.7 Titel aangepast 

4.7.1 Diverse aanpassingen van criteria voor bedrijfsvoering  

4.7.2 

(nieuw) 

Disciplines eigen personeel toegevoegd (afstemming met Gelderse Voet) 

4.8 Verduidelijking eisen aan projectregistraties  

5.1 MVO-eisen vervallen  

5.4 Toevoeging voorkeur voor leveranciers en onderaannemers die een restauratiecertificaat 

hebben  

6 Dubbelingen met H 7 verwijderd  

7.1 Dubbelingen met andere tekstonderdelen verwijderd 

7.3 Borging van de kwaliteit bij planvorming explicieter vermeld  

7.5 Dubbelingen met andere tekstonderdelen verwijderd  

7.6.1 Kwaliteitsrisico-analyse toegevoegd  

Bij registratie ook de goedkeuringen vermelden  

7.6.3 Eisen aan documentatie (herleidbaarheid en vastlegging) en ontmanteling toegevoegd  

7.7 Revisiebescheiden toegevoegd  

7.8 Toegevoegd wanneer tenminste evaluatie van projecten plaats dient te vinden 

8 Verwijderd: Welstand.  

Toegevoegd: uitvoeringsvoorwaarden  

9.4 Ook procedures en taken dienen beschreven te zijn (naast verantwoordelijkheden / 

bevoegdheden)  

9.6 Eisen aan interne audits verduidelijkt  

9.7 Procedure documentbeheer toegevoegd  

9.9 Eisen aan meetmiddelen verduidelijkt  

9.13 Eisen aan medewerking aan CI verduidelijkt  



 

10 Eisen aan het certificaat verduidelijkt (uit voetnoot) 

11 Jaarlijkse rapportage van CI aan het CCvD restauratiekwaliteit toegevoegd  

11.3 Omschrijvingen audits verduidelijkt 

11.4 Sanctiebeleid (incl tabel) toegevoegd 

Reactietermijn bedrijf toegevoegd  

11.5 Eisen aan deskundigheid CI verduidelijkt  

Bijlage 1 Tekst model certificaat geactualiseerd 

Bijlage 4 Conversietabel geactualiseerd  

Bijlage 5 Reglement op het gebruik van het logo Restauratiekwaliteit toegevoegd  

Bijlage 6 De aparte Checklist Interne Kwaliteitsbewaking geïntegreerd  

 


