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OVERZICHT VAN WIJZGINGEN BRL 4000 Onderhoud en restauratie van
monumenten
30 november 2018

versie 1.4  versie 1.5 (in werking vanaf 1 januari 2019)
Vindplaats
Omschrijving van de wijziging t.o.v. versie 1.4
in BRL 4000
Algemene

Geactualiseerd (wijzigingen i.v.m. versie 1.5 vermeld; verouderde teksten verwijderd)

Informatie
Par 1.1

Par 1.4

Deze versie 1.5 van de beoordelingsrichtlijn vervangt met ingang van 1 januari 2019 versie 1.4.
De certificaten die op basis van versie 1.4 zijn afgegeven, behouden hun geldigheid tot de datum
waarop volgens deze beoordelingsrichtlijn een nieuwe versie moet worden afgegeven.
(vergelijkbare tekst over vorige versie verwijderd)
Tekstuele verbetering

Par 5.1

(onderstreepte tekst toegevoegd; doorgestreepte tekst verwijderd)
Arbo-beleid (het toetsen op het navolgen van de Arbo wetgeving valt niet onder de
verantwoordelijkheid reikwijdte van deze BRL).

Par 5.5

De certificaathouder dient bij de opdrachtgever na te gaan of de werkzaamheden een monument
betreffen en of er vergunning- en subsidievoorwaarden van toepassing zijn.
De certificaathouder dient de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht te nemen. In de
van toepassing zijnde URL’s is dat nader uitgewerkt.
In de bij of krachtens Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gegeven voorschriften
staat omschreven welke werkzaamheden aan een monument vergunningplichtig, zowel voor de
activiteit bouwen als voor de activiteit aanpassing van het monument, zijn. Een samenvatting
hiervan is gegeven in bijlage 4 van deze BRL. Indien de certificaathouder constateert dat de door
hem uit te voeren werkzaamheden vergunningplichtig zijn, maar er geen vergunning aanwezig is,
dient hij zijn opdrachtgever hierop te attenderen.
Indien er sprake is van een vergunning dienst bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te
worden gehouden met de voorwaarden die staan vermeld in de verguning.
Onderhoud en restauratie is bouwen in de zin van de Woningwet waarop in beginsel de
voorschriften van het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn.
Voor normbladen die in het Bouwbesluit 2012 zijn geduid, geldt de versie zoals vastgelegd in de
Regeling Bouwbesluit 2012, tenzij in de omgevingsvergunning voor de activiteit monument
anders is voorgeschreven.
Voor geharmoniseerde Europese normen (NEN-EN) die in de URL’s worden genoemd geldt altijd
de versie die in het ‘Official Journal of the European Union’ (OJEU) 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’.

Par 5.6

(nieuwe paragraaf, onderstreepte tekst toegevoegd)
Gebruik logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
In bijlage 5 is een richtlijn omtrent het gebruik van het logo Erkende Restauratiekwaliteit
opgenomen. De certificaathouder heeft recht op gebruik van het logo (het is geen verplichting).
De certificaathouder dient er voor te zorgen dat het logo op de juiste wijze (conform de
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Vindplaats
Omschrijving van de wijziging t.o.v. versie 1.4
in BRL 4000
Par 6.2.1
Par 6.2.2

Hoofdstuk 8

bepalingen in bijlage 5) wordt gebruikt.
Zie voor een verdere uitwerking van deze items de Module URL 2001 ‘Bouwtechnisch advies’
bij de Erkenningsregeling Erkend Monumenten Adviesbureau.
(onderstreepte tekst toegevoegd; doorgestreepte tekst verwijderd)

of de werkzaamheden vergunningplichtig zijn ingevolge de Wabo, de
Monumentenwet (of opvolger) de Erfgoedwet of een provinciale of
gemeentelijke monumenten / erfgoedverordening;;

welke vrijstellingen of ontheffingen van het Bouwbesluit 2012 voortvloeien
uit de bouwvergunning en de monumentenvergunning omgevingsvergunning
(voor het aspect bouwen en/of voor het aspect monumenten);
(onderstreepte tekst toegevoegd)
Het certificaat vermeldt:
de (juridische) bedrijfsonderdelen van de certificaathouder die
voldoen aan deze beoordelingsrichtlijn;
de relevante uitvoeringsrichtlijn(en) en eventuele deelcertificaten;
de processpecificatie (met eventuele afgebakende specialisatie);
de voorwaarden, zoals het feit dat de BRL wederzijdse goedkeuringen vraagt
(goedkeurmomenten).
In het geval van een deelcertificaat op grond van paragraaf 1.4 vermeldt het certificaat
bovendien op welke werkzaamheden/deel van het proces van de bijbehorende
uitvoeringsrichtlijn het certificaat betrekking heeft.

Bijlage 4

Voor de naamsvermelding op de certificaten geldt het volgende:
 Er kan maximaal één bedrijf op een certificaat staan (zijnde één
rechtspersoon).
 Onder aan het certificaat staan de adresgegevens van deze
rechtspersoon.
 Eventuele handelsnamen waarmee de betreffende rechtspersoon zich op
de markt profileert, kunnen vermeld worden.
 Een vestiging van een gecertificeerd bedrijf met zelfstandige
rechtspersoonlijkheid dient een eigen certificaat aan te vragen. Dit geeft
tevens het recht om het logo Erkende Restauratiekwaliteit van de ERM
te voeren.
 Een vestiging van een gecertificeerd bedrijf wordt alleen op het
certificaat vermeld als die vestiging door de certificerende instelling is
getoetst op het voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.
(onderstreepte tekst toegevoegd)
Een afwijkende tijdsbesteding kan per URL zijn geregeld via afwijkende eisen zoals
beschreven in de bijlage bij deze BRL (zie de bijlagen bij deze BRL die betrekking
hebben op bijzondere bepalingen per URL).
URL-en 4011, 4012 en 4014 toegevoegd aan de tabel
Kolom OZP (deze was alleen van toepassing op URL 4006) vervallen
Vervallen (want is opgenomen in iedere URL)

Bijlage 6

URL-en 4011, 4012 en 4014 toegevoegd aan de tabel

Bijlage 11

Auditsystematiek voor OZP vervallen

Bijlage 16

Toegevoegd

Par 9.2

Bijlage 3

2

