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BRL 1000 Onderwerp Wijziging in BRL 1000 

Inleiding   Geen 

§ 1.1. Doel BRL en Certificering  1e zin  verduidelijkt 

§ 1.7 Deelcertificaat Tekst verwijderd :In de bijlage 5 (bijzondere bepalingen URL 2001) bij deze BRL staat aangegeven voor welke  
onderdelen deelcertificatie mogelijk is. 
De bestaande mogelijkheid tot deelcertificaten is geschrapt:  

• Er blijkt geen behoefte aan te zijn. De mogelijkheid is sinds het opstellen van de tekst (ca 10 jaar geleden) 
nooit gebruikt.  

• In de nieuwe versie van URL 2001 zijn MJOP en Planvorming nog meer verweven dan vroeger; dat geldt ook 
voor directievoering. De combinatie is bevorderlijk voor de kwaliteit van het uiteindelijk 
restauratie/onderhoudswerk 

§ 2.2.1  Beleid Diverse toevoegingen met als doel een betere aansluiting op ISO-9001  
Koppeling met hfst 4. Kwaliteitssysteem 

§ 2.3.3 Expertise van het bureau en 
personeel  

 

Eis om te omschrijven: Taken Bevoegdheden verantwoordelijkheden toegevoegd  met als doel een betere aansluiting tot ISO-
9001  

§ 2.5  Uitrusting Gewijzigd in ‘ Faciliteiten en uitrusting’ faciliteiten, werkruimten en software toegevoegd met als doel een betere  
aansluiting op ISO-9001  

§ 2.7 Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering 

Bedrag toegevoegd: € 2.500.000 

§ 4.1  Diverse toevoegingen met als doel een betere aansluiting op ISO-9001 te vinden.  
Koppeling met § 2.2.1  Beleid 

• Het maken en onderhouden van de benodigde standaarddocumenten t.b.v. het voldoen aan de eisen van deze 
BRL en de bijhorende URL(s)  

• Onderzoek naar klanttevredenheid 
 

§ 5.1 Eisen aan de CI Tekst m.b.t. accreditatie van CI voor NEN-EN-17065 gecorrigeerd. 

§ 5.2 Doel Audits  Gewijzigd : 1e zin bij § 5.2 Het doel van de audits is om vast te stellen of een architectenbureau voldoet aan de eisen in 
de BRL 1000 en de uitvoeringsrichtlijnen 1001 en (de voor deelcertificatie relevante bepalingen van) 2001). Het 
auditteam van de CI stelt na de audit een rapportage op die voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17065.  
 

 Toelichting Toegevoegd. Bijlage 3 Grootte van Organisaties en eraan gerelateerde eisen.  



 

 Projectaudit  Verduidelijkt dat een project ‘representatief’ moet zijn. Representatief is als het project voldoende dekking geeft van  
eisen uit BRL en URL’s 
 

 Bijstelling tijdsbesteding 
/ISO-9001/BRL  

Toegevoegd: Bijlage 9  Conversietabel NEN-EN-ISO 9001 en BRL 1000.  
 

§ 5.5 Het certificaat 
 
Vijfde gedachte bolletje 

Bij grote organisaties: een duidelijk omschreven entiteit waarvoor het certificaat geldt 
Dit is gewijzigd: 
Indien gekozen is voor een aparte entiteit binnen de organisatie voor restauratie-activiteiten: een duidelijke  
omschrijving van de entiteit waarvoor het certificaat geldt’.   
Dit omdat niet iedere (grote) organisatie restauratie door een aparte entiteit laat uitvoeren. 

Bijlage 1 Definities en begrippen Definitie klein  en groot bureau toegevoegd 

Bijlage 3 Grootte organisaties Toegevoegd: Grootte van Organisaties en eraan gerelateerde eisen. Maten zijn gedefinieerd en paragraven die niet  
Getoetst worden in audit zijn benoemd. 

Bijlage 4 Auditprotocol Enkele verfijningen m.b.t. de vierjarige auditcyclus zodat protocol aansluit op § 5.2  
 

Bijlage 5  Bijzondere bepalingen 
URL 2001/Deelcertificaat 

De mogelijkheid tot een deelcertificaat op URL 2001 is verwijderd (zie bij § 1.7) 

Bijlage 9 Conversie ISO 9001/BRL Toegevoegd. Conversietabel NEN-EN-ISO 9001 en BRL 1000.  
 


