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Stichting ERM

• De Stichting ERM is de koepelorganisatie die 

kwaliteitsrichtlijnen en normen voor de restauratiesector 

beheert en het gebruik daarvan stimuleert. 

• De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis, het gebruik van de 

juiste historische technieken en materialen borgen. 

• Ook wil de ERM een bijdrage leveren aan het concretiseren van 

duurzaamheid (klimaat & energie; materialen) in de 

monumentenzorg. Want ook monumenten gaan met hun tijd 

mee.
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Roerend erfgoed  



Richtlijnen 

• BRL = gericht op bedrijfsvoering en borging 

• URL = inhoudelijk

• Codering

• BRL 4000 

• URL 4001, 4002, etc

• Overzicht 

• Inhoud:

• Alleen wat specifiek is voor monumenten 

• Techniek + afstemming met de overheid 

• Restauratieladder (uitgangspunten voor het maken van keuzes)



Inhoud van de URL

1. Inleiding 

2. Begrippen 

3. Proces 

• Restauratieladder

• Voorbereiding (opdrachtvorming, vooropname, vergunningen) 

• Voorbereiding op de bouwplaats (ontmantelen, besch. maatregelen)

• Realisatie 

4. Materialen (inkoop volgens Verordening Bouwproducten of zelf maken)

5. Kennis en ervaring

Bijlagen 





Hoeveel kun je veranderen aan een monument?



Waarom certificering

• Certificering vergroot je concurrentiekracht 

• Certificering is vaak een voorwaarde 

• Certificering verbetert bedrijfsprocessen

• ERM-richtlijnen zijn de basis voor certificering 



Welke certificerende instelling 

• Certificerende instelling heeft specialisatie

• Alpha – restauratiebouwbedrijf (ERB) 

• EBN – restauratiebouwbedrijf (ERB) 

• Kiwa – restauratiebouwbedrijf (ERB), schilderwerk, natuursteen, ongedierte    

• Hobeon – ontwerp, advies, voegen, metselen, parket, molens, groen 

• SKG-IKOB – gevels en daken 

• SKB – metaal / smeden 

• SKH – timmerbedrijven 



Kosten 

• Interne kosten 

• Externe kosten

• Initiële audit / hercertificering

• Praktijkaudit 

• Afdracht aan ERM 
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Profilering 

• Logo (beschermd) 

• Register  erkende bedrijven 

• ERM-Nieuwsbrief 

• LinkedIn RestauratieProfessionals 

• Kennisbijeenkomsten voor opdrachtgevers, 
toezichthouders gemeente en bedrijven 

• Overheidsbeleid



Ondersteuning 

• Helpdesk – mail of telefonisch 

• Technisch 

• Juridisch 

• Model-kwaliteitshandboek 

• Checklists

• Thema’s op (nieuwe) ERM-website 



Maatregelen voor verduurzaming



Asbestverwijdering 



Ontwikkeling wetgeving  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

• Vergrote mogelijkheden aansprakelijk stellen 

• Privatisering bouwtoezicht (Bouwbesluit)

• Monumenten in fase 2 

• Uitstraling naar monumentenzorg 

Omgevingswet 

Vervolg ERM

• Aanpassen Monumententoezicht.nl

• Aanpassen URL-en  



Verder ontwikkelen URL-en 

• Inhoudelijke verdieping 

• Architecten 

• Schilderwerk 

• Timmerwerk 

• Beglazing 



Richtlijnen die je verder helpen  

• Kennis

• Voor de hele sector 

• Actueel  


