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Verslag 

Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit  
Datum: 3 november 2017  

Plaats: Gouda 

 
Naam  Vertegenwoordigt  Werkt bij 

Aanwezig:   

Rob van Hees Voorzitter CCvD Restauratiekwaliteit  

Walter de Koning Secretaris CCvD Restauratiekwaliteit ERM 

Michiel van Hunen Rijksdienst Cultureel Erfgoed – RCE RCE 

Bastiaan van de 
Kraats 

Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie - 
VAWR 

1 m 98 

Gert Tutert Private opdrachtgevers  SBGK 

Sarah Nooren  Raad voor Vastgoed Rijksoverheid –RVR  Rijksvastgoedbedrijf 

Ron Spaan  Private opdrachtgevers Boei  

Rients Anne 
Slotema 

Federatie Grote Monumentengemeenten – FGM Leiden 

Jaap van der Burg  SRR-Uitvoerders restauratoren  Helicon  

Miranda Maring  Certificerende instellingen  Hobeon  

Afwezig:   

Marc van Roosmalen Raad voor Vastgoed Rijksoverheid –RVR  Rijksvastgoedbedrijf 

Joop Heijdra Provincies  Gelderland  

Kasper Burgy Vakgroep Restauratie Burgy Bouwbedrijf 

Andre Hoek  SRR-Opdrachtgevers restauratoren   

Berrie Endevoets  Platform Gespecialiseerde aannemers OrlyEndevoets 

Gast (agpt 8)   

Wendel Oomkens Kiwa Kiwa 
 

 

 1. opening, vaststellen agenda 

 

 

De agenda wordt vastgesteld. Bastiaan van de Kraats is de opvolger van Jan 

Roest. Miranda Maring is de opvolger van Wendel Oomkens. Wendel Oomkens 

is als gast aanwezig bij agendapunt 8. Sarah Nooren vervangt deze 

vergadering Marc van Roosmalen.  

 

 2. Verslag bijeenkomst 16 juni 2017 

 

 

 

 

 

 

Burgy / De 

Koning 

De Koning 

De Koning  

 

Redactioneel:  

Besluit: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Actielijst:  

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.  

De afbeelding van de ‘restauratieladder’ in de URL-en  wordt (blijft) een tabel. 

Volgende vergadering de wijziging van URL 4001 bespreken.  

 

Tevens de wijziging van de terminologie bij de restauratieladder bespreken. 

Contact opnemen met Martin van Dort mbt de herziening van BRL 1000 GEAR.  

 

 3. Vergaderschema 2018  

 Het vergaderschema wordt vastgesteld.  

 4. Vrijgeven ontwerp-website EnergiezuinigeMonumenten.nl voor 

openbare reactieronde 

 Het voorstel om de bestaande brochure om te zetten in een website wordt  
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De Koning  

besproken. De huidige vorm (brochure) wordt minder geschikt geacht en er 

bestaan al websites die een aanzienlijk deel van de informatiebehoefte dekken.  

Inhoudelijke opmerkingen:  

- Referentielijst en brondata ontbreken 

- De tekst is op enkele plaatsen te stellig  

- Behoefte aan een verdiepingsslag op enkele items, niet alle 

onderwerpen zijn juist beschreven   

Anderzijds ziet men de behoefte aan een onafhankelijke site op dit onderwerp. 

Besluit: het is gewenst om de relatie met andere websites in het oog te 

houden, een begeleidingscommissie te installeren die de inhoud zal reviewen 

en de inhoud zal omzetten naar een website-vorm.  Dit zal met de rapporteur 

worden opgenomen.  

 

 5. Bespreken aangevulde URL gevelreiniging  

 

 

De Koning 

De nieuwe versie van de URL is nog niet beschikbaar. De rapporteur heeft zijn 

inhoudelijke deel in opdracht van SKG opgeleverd, maar het certificeringsdeel 

dat SKG zou maken is nog niet gereed. Wellicht is er een relatie met andere 

lopende discussies.  

Besluit: voortgang nagaan bij SKG 

 

 6. Vaststellen URL 4011 Historische metalen danken en goten 

 

 

 

 

De Koning  

 

 

 

 

De Koning  

De ontwerp-URL heeft ter inzage gelegen en opmerkingen zijn verwerkt. 

Overleg met De Zinkmeesters heeft slechts ten dele tot overeenstemming 

bereikt, hetgeen betekent dat op een aantal plaatsen naar de thans al 

gepubliceerde versie van de door hen beheerde URL wordt verwezen.  

Het onderdeel certificatie is nog niet gereed en wordt de volgende vergadering 

besproken.  

 

Besluit: het CCvD stemt in met aanpassing van de titel (‘metalen daken en 

goten bij monumenten’). Tevens wordt mandaat verleend voor niet-essentiële 

aanvullingen tijdens een aanvullend overleg op 6 november. Het resultaat 

wordt per mail aan het CCvD voorgelegd.  

 

 7. Vaststellen aanvulling Modelbestek restauratie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het betreft fase 2 van het model-bestek, een aanvulling met 5 URL-en. 

Besproken wordt dat Fase 2 moet worden afgerond, mede i.v.m. doorlooptijd 

van de RCE-subsidie aan de VAWR. Het is echter de vraag of de transitie naar 

OSF via Stabu wel tijdig (voor 1-1-18) gereed is. BOUWBREED wordt niet 

gebruikt, het is gewenst over te schakelen naar Stabu 2  

 

Besluit: het college stelt de aanvulling met 5 URL-en vast. Mandaat voor het 

verwerken van de (redactionele) resultaten van het overleg op 14 november 

2017 met Stabu.   

 

 8. Vaststellen wijziging BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf 

(ERB)  

 

 Na het vaststellen in juni 2017 van versie 2.0 van BRL 3000 ERB is zoals 

gebruikelijk een definitieve verklaring van conformiteit met diverse wetgeving 

gevraagd. Daaruit is een aantal nieuwe opmerkingen naar voren gekomen die 

wijziging van de BRL noodzakelijk maken. Tevens is vanuit de Vakgroep 
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Restauratie het verzoek gekomen om een deel van de eisen aan de 

certificerende instelling op te schorten. Het betreft de eis dat de CI 

geaccrediteerd is voor zowel certificatie van managementsystemen als voor 

certificatie van processen.  Deze combinatie is ongebruikelijk en niet nodig. 

Daarom wordt voorgesteld om in plaats van voldoen aan beide eisen te 

volstaan met 1 eis. Omdat certificatie van processen wel meer en meer de 

boventoon voert boven het (oorspronkelijke) certificeren van 

managementsystemen wordt tevens voorgesteld dit te binden aan een termijn, 

namelijk 2 jaar (tot 1 januari 2020). Na die datum zal de eis van accreditatie 

voor certificatie aan managementsystemen vervallen.  

 

Wendel Oomkens voert namens Kiwa het woord en geeft aan: 

- Kiwa heeft altijd een goede relatie onderhouden met de Vakgroep 

restauratie. Dat er nu wordt gekozen voor een andere CI is jammer, 

maar onderdeel van de marktwerking  

- Kiwa heeft echter problemen met het voorstel om de 

accreditatiegrondslag aan te passen. Het is in de ogen van Kiwa geen 

logisch voorstel omdat de ontwikkelingsrichting juist ‘procescertificatie‘ 

is  

 

Tijdens de bespreking komt aan de orde:  

- Lastige discussie omdat de theoretische achtergronden van de 

verschillende vormen van certificatie niet voor iedereen helder zijn 

- Is het niet beter om in de toekomst beide vormen als mogelijk te 

behouden? Wordt er door juist een keuze te maken niet juist 

voorgesorteerd op 1 partij?  

- In de auditpraktijk ligt de nadruk op het borgen van het proces / 

inhoud (meer dan op borgen van het managementsysteem) 

- De verlenging van de termijn tot 1 januari 2020 is wel erg lang. Voor 

een CI zou 1 juni 2019 ook voldoende moeten zijn.  

 

Besluit: vaststellen van de aangepaste BRL inclusief accreditatietermijn tot 1 

juni 2019.  

 

 9. Mededelingen  

 Kort wordt stilgestaan bij de volgende mededelingen:  

- Bijeenkomst Platform Monumententoezicht 21 november 2017 

- Bijeenkomst Erfgoed en Waterbeheer op 30 november 2017 

- Planning Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; planning Omgevingswet  

- Opstellen Europese norm voor kleurhistorisch onderzoek (initiatief CEN)    

- Overleg met Raad voor Cultuur over initiatief met en t.b.v. POM’s  

 10. Rondvraag  

Spaan  

De Koning  

Locatiebezoek 2018: Blokhuispoort in Leeuwarden.  

Bastiaan van de Kraats merkt op dat de vindbaarheid van het CCvD op de 

website beter kan. Ook is het gewenst om de namenlijst te actualiseren.  

 


