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Wijzigingen in URL 2001 per 1 januari 2021 (versie 3.0 → 3.1) 

 

Voorwoord Relatie met BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau (BRL 1000 ERA)  
Een organisatie die zich wil onderscheiden als restauratie-architectenbureau moet 
voor het behalen van en certificaat eveneens voldoen aan de eisen in deze URL en 
daarnaast aan de eisen in  
BRL 1000 Erkend Restauratie-Architectenbureau (voorheen GEAR) en URL 1001 
Restauratievisie en ontwerp. Door te voldoen aan deze drie richtlijnen kan het 
restauratie-architectenbureau het ERM-certificaat behalen.  De gecertificeerde 
organisatie mag het logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg voeren. 
 

Onderstreepte tekst is 
toegevoegd. Ook een 
erkend restauratie-
architectenbureau moet 
voldoen aan de eisen van 
URL 2001  

Par 1.1  • verduurzamingsadviezen (energieprestatie) (hoofdstuk 7). Dit betreft een 
integrale visie (inclusief installaties) op alle aspecten van het verduurzamen 
(in de betekenis van verbeteren van de energieprestatie) van een 
monument. Er worden drie niveaus van verduurzamingsadvies 
onderscheiden namelijk: verkennend en verdiepend onderzoek van alle 
kansrijke maatregelen en gericht onderzoek van specifieke kansrijke 
maatregelen. 

 

Onderstreepte tekst is 
toegevoegd. Het 
verduurzamingsadvies is 
nu verdeeld in 3 niveaus, 
passend bij de 
vraagstelling voor het 
advies. Zie ook hoofdstuk 
7 en bijlage 2  

Par 3.1.1  Tekst is volledig herzien.  
- Vervaardigingstechnieken zijn geen criterium meer voor het onderscheid tussen 

kopiëren en imiteren, verbindingstechniek wel.  
- Meer nadruk op conserveren  

• Tekstuele aanpassingen 

Tekst geactualiseerd in 
samenhang met de 
wijziging van definities in 
par 2.2 Betreft 
aanpassing in alle ERM-
documenten 

Par 4.2.3  Bij cat. 3 Onderzoek maatregelen duurzaamheid (energieprestatie) is toegevoegd  
Er zijn 3 niveaus in verduurzamingsadvies.  Het gaat bij alle niveaus om de balans 
….[..} 

Onderstreepte tekst is 
toegevoegd. Het 
verduurzamingsadvies is 
nu verdeeld in 3 niveaus, 
passend bij de 
vraagstelling voor het 
advies. Zie ook hoofdstuk 
7 en bijlage 2 

Hoofdstuk 7 Geheel herschreven  
 

Het 
verduurzamingsadvies is 
nu verdeeld in 3 niveaus, 
passend bij de 
vraagstelling voor het 
advies. Zie ook bijlage 2  

Bijlage 2 Geheel herschreven  Het 
verduurzamingsadvies is 
nu verdeeld in 3 niveaus, 
passend bij de 
vraagstelling voor het 
advies. Zie ook hoofdstuk 
7 

Bijlage 6  Categorie 6 en 8 zijn herschreven  Betere dudiing van 
werkzaamheden in de 
realtie architect – 
bouwkundig adviseur  

Bijlage 7  De bijlage met juridische aspecten (vergunningplicht; Verordening Bouwproducten, 
Arbo) is volledig geactualiseerd.  

 

Bijlage 8  Wijziging definities Conserveren, Imiteren, Kopiëren, Instandhouding,  Onderhouden, 
Renoveren, Repareren, Restauratie, Restaureren, Verbeteren. 

Definities 
restauratieladder zijn 
geactualiseerd in 
samenhang met de 
wijziging van par. 3.1.1 



Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

Postbus 420 • 2800 AK Gouda • 085 - 4862480 • www.stichtingERM.nl 

 2 

Betreft aanpassing in alle 
ERM-documenten 

Bijlage 8  Wijziging definitie architect (restauratie-architect) In verband met 
vervanging van GEAR 
door BRL 1000 Erkend 
Restauratie-
architectenbureau Betreft 
aanpassing in alle ERM-
documenten 

 Lay out   

 


