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Verklaring van SKH
Dit procescertificaat is op basis van BRL-ERM 4000 ‘Onderhoud en restauratie monumenten’ d.d. 08-03-2018 en de
URL 4001 ‘Historisch timmerwerk’ d.d. 04-12-2015 afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.
SKH verklaart dat:
Het proces van de producent overeenkomt met de inhoud van de BRL-ERM 4000 ‘Onderhoud en restauratie monumenten’
en de URL 4001 ‘Historisch timmerwerk’ en voldoet aan de hierin vermelde eisen voor het verkrijgen van dit procescertificaat.
Dit procescertificaat heeft op basis van periodieke (jaarlijkse) audits en inspecties een geldigheidsduur van drie jaren.
Voor gebruikers van dit procescertificaat verdient het aanbeveling de geldigheid van dit procescertificaat te verifiëren op de
website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg: http://www.stichtingerm.nl.
Nadere informatie over het procescertificaat en de van toepassing zijn de eisen uit de BRL-ERM 4000
‘Onderhoud en restauratie monumenten’ en de URL 4001 ‘Historisch timmerwerk’, kunt u opvragen bij de gecertificeerde
onderneming en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De BRL en URL worden beheerd door
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.
Voor SKH:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Gebruikers van dit procescertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.nl.
Dit procescertificaat bestaat uit 3 bladzijden.
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ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED
Dit procescertificaat heeft betrekking op de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van historisch
timmerwerk in monumenten. Het toepassingsgebied omvat het volgende deel:
- Geveltimmerwerk;
- Kozijnen, ramen, deuren, luiken en persiennes.
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VOORWAARDEN
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op basis van de volgende, door de producent en zijn
opdrachtgever schriftelijk overeen te komen, goedkeur momenten. Indien er geen sprake is van een wederzijdse
overeenstemming op deze onderdelen kunnen de betreffende werkzaamheden niet worden beschouwd als
uitgevoerd onder het procescertificaat.
Tabel 1: Goedkeurmomenten
Goedkeurmoment
Opname
Noodzaak onafhankelijk(e) documentatie/onderzoek
Afbeeldingen en/of specificaties
Classificatie in restauratiecategorie (vooraf) (tabel 1, 6.1.2)
Inspectierecht
Aanvullende eigenschappen/prestaties
Toetsing van opname (indien niet uitgevoerd door producent)
Ontheffing vragen
Beslisprocedure onverwachte zaken
Wijze van rapporteren
Wijze van eindcontrole en oplevering
Deponeren van documenten
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Standaard via

Offerte en
opdrachtbevestiging

Notulen bouwvergadering
-

INSTAPMOMENTEN
De producent kan de aanvraag of opdracht ontvangen terwijl het proces van voorbereiding al geheel of gedeeltelijk
is afgerond door een principaal, architect of aannemer.
Omdat dit gevolgen heeft voor de feitelijke verantwoordelijkheid van de producent wordt onderscheid gemaakt in:
- opdrachten afkomstig van een professionele opdrachtgever die zich heeft toegelegd op het eigendom en/of
beheer monumenten, bijvoorbeeld blijkende uit de statuten;
- opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een
kwaliteitssysteem volgens de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de restauratie
(GEAR) bijvoorbeeld blijkende uit een registratie als erkend GEAR architect;
- opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een
kwaliteitssysteem volgens de Erkenningsregeling Monumentenadviesbureaus (EMA) bijvoorbeeld blijkende
uit een registratie als erkend monumentenadviesbureau;
- opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een
kwaliteitssysteem volgens de BRL Erkend Restauratiebouwbedrijf (ERB), bijvoorbeeld blijkende uit een
registratie als erkend ERB aannemer;
- overige opdrachten, bijvoorbeeld van een particuliere of niet gespecialiseerde opdrachtgever.
De producent dient het instapmoment tot uiting te laten komen in de opdrachtbevestiging.
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RESULTATEN
Vergunningen en aanvullende eisen. De producent dient zich, bij de opdrachtgever en op basis van deskundig
inzicht, er van te vergewissen:
- of de werkzaamheden vergunningplichtig zijn ingevolge de Wabo, de Monumentenwet of een provinciale of
gemeentelijke monumentenverordening;
- welke vrijstellingen of ontheffingen van het Bouwbesluit voortvloeien uit de bouwvergunning en de
monumentenvergunning;
- of het eventueel ontbreken van de benodigde vrijstellingen of ontheffingen zijn oorzaak vindt in het feit dat de
werkzaamheden vergunningvrij zijn;
- op welke punten (alsnog) een keuze noodzakelijk is: of een prestatie verhogen tot het niveau van de nieuwbouw
of vrijstelling/ontheffing vragen van een voorschrift voor de nieuwbouw;
- of burgemeester en wethouders voorwaarden hebben gesteld in de omgevingsvergunning;
- welke bepalingen voortvloeien uit eventueel van toepassing zijnde subsidievoorwaarden.
Bij de restauratie worden voor de mate en manier waarop wordt ingegrepen de volgende uitgangspunten gehanteerd.
- beperken van de omvang van de ingreep, ‘zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is’;
- degelijk, om (opnieuw) ingrijpen zoveel mogelijk te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen;
- ingreep moet passend (compatibel) zijn binnen de gegeven situatie. (invloed op fysische processen mag niet tot
schade leiden, reparaties moeten zwakker zijn dan het origineel);
- vervanging bij voorkeur in hetzelfde materiaal (of dezelfde eigen eigenschappen) of techniek.
Op basis van het bovenvermelde komen de producent en zijn opdrachtgever (eventueel per project en per
onderdeel) overeen voor welke eigenschappen of welk prestatieniveau wordt gekozen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Hiërarchie van restauratie categorieën’ zoals in onderstaande tabel is
weergegeven.
1.
2.
3.

Conserveren
Repareren
Vernieuwen

a. Kopiëren
b. Imiteren
c. Verbeteren
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VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPDRACHTGEVER
Het ERM-certificatiemerk kan alleen aan de werkzaamheden verbonden zijn met medewerking van de
opdrachtgever, zoals beschreven in hoofdstuk 2 (voorwaarden). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor
het juist, volledig en eenduidig verstrekken van de benodigde gegevens van de vergunningplicht, de
vergunningaanvraag en de vergunning- en/of subsidievoorwaarden.
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VOORSCHRIFTEN VOOR BEHEER EN ONDERHOUD
Door de producent wordt informatie verstrekt over de toegepaste materialen zoals houtsoorten, vulmiddelen,
hang en sluitwerk en verfsysteem met betreffende onderhoudsvoorschriften.

7

WENKEN VOOR DE AFNEMER

7.1

Bij aflevering inspecteren of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- de objecten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
B.V. Bouwbedrijf Hoffman Beltrum-Zutphen en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

7.2

Procescertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het
volledige procescertificaat.

7.3

Voorschriften voor verwerking
De verwerking van historisch timmerwerk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de vastgestelde
verwerkingsvoorschriften of volgens de eisen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen zoals die in het kader
van dit procescertificaat gelden.

7.4

Geldigheidscontrole
Controleer of het procescertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.nl.

