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 1. opening, vaststellen agenda 

 

 

De voorzitter is verhinderd, Marc van Roosmalen neemt waar. Kasper Burgy 

volgt Dre van Dinther op die is toegetreden tot het ERM-bestuur. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

 2. verslag bijeenkomst 29 november 2013 + actielijst  

 

 

 

Redactioneel:  

Besluit: het verslag wordt met redactionele wijzigingen vastgesteld. De 

wijzigingen zijn verwerkt in de gepubliceerde versie.  

 

Naar aanleiding van:  

Michiel van Hunen deelt mee dat het RCE-project ‘beleidsdocument 

houtrestauratie’ opnieuw is gestart. Het beargumenteert keuzes en is 

complementair aan de URL Timmerwerk. Planning is om het document dit 

jaar af te ronden.  

Tevens deelt Michiel van Hunen mee dat bij de BRIM-beschikkingen 2014 

adviserend verwezen zal worden naar de uitvoeringsrichtlijnen. Vanaf 2015 

zal het verplichtend zijn. Men moeten aantonen dat men zich houdt aan de 

kwaliteitseisen; dat kan met een certificaat maar ook op andere manieren.  

  

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. De actie m.b.t. 

‘kerncapaciteit ERB’ vervalt. De acties worden voortaan genummerd.  

 

 3. Vaststellen URL 4002 Glazenierswerk 

De ontwerp-URL heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 3 reacties 

ontvangen. De adviezen van de begeleidingscommissie zijn in de bijlagen 

Advies van de begeleidingscommissie weergegeven. Aanvullend hierop heeft 

de toets aan de Bouwproductenverordening plaatsgevonden. Omdat er geen 

producteisen zijn gesteld, levert dit geen wijzigingen. Daarnaast heeft toets 

aan de STABU-systematiek plaatsgevonden; er zijn nog enkele te verwerken 

opmerkingen. 

De URL is op 13 maart toegelicht tijdens de ALV van de OVG; dit leidt niet tot 

aanvullende wensen of wijzigingen. Besproken wordt dat de implementatie 
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van de URL sterk afhangt van marktvraag.  

Tijdens de bespreking van de URL komen de volgende zaken aan de orde: 

- Begrippenlijst: De lijst met definities aanvullen met begrippen uit de 

tekst en uit de tekeningen (bijlagen). Definities ‘kit’ en ‘tape’ zijn 

weinig zeggend, aanvullen o.b.v. de eisen in de tekst. Tevens enkele 

redactionele opmerkingen 

- De bijlage Restauratie categorieën is in deze opzet te weinig 

onderscheidend. Besproken worden ideeën om de opzet te 

verbeteren, zodat de bijlage wel aan zijn doel voldoet. De tekst boven 

de tabel en van par 3.2.1 aanvullen  

- In par 3.3.1 de tekst van de nrs. 3 en 4 corrigeren.  

- De tekst van par 4.4.2 het begrip ‘kernopgave’ verduidelijken  

- Bijlage 5 Codering Plattegronden: moderne nummering (Corpus 

Vitrearum) doorvoeren  

- Bijlage 8 ‘vatting’: is er terecht niets ingevuld bij ‘beschermende 

beglazing’?  

- H 4 relatie met de BRL 4000 aanvullen (tijdsbesteding certificerende 

instelling)  

- Enkele redactionele wijzigingen.  

 

 

 

 

  

Besluit:  

- URL 4002 Glazenierswerk wordt met in achtneming van bovenstaande 

wijzigingen vastgesteld 

- De URL treedt in werking op 1 april 2014  

 4.  Vaststellen URL 4001 Timmerwerk – gevels, afbouw en trappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vorige vergadering  op 29 november 2013 is de URL 4001 

Timmerwerk vastgesteld met een aantal wijzigingen. Bij de uitwerking van de 

besluiten van het CCvD heeft overleg met de VTR plaatsgevonden, hetgeen 

heeft geresulteerd in diverse extra wijzigingen met name op het gebied van 

het certificeren en materialen. De nieuwe versie van de URL ligt ter 

vaststelling voor.  

De URL wordt van kracht per 1 april 2014. Op 29 november 2013 is reeds  

besloten tot het intrekken van de voorganger, de URL Hout in het 

buitenklimaat per 1 januari 2015. Timmerbedrijven kunnen een certificaat 

behalen i.c.m. de BRL Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL 

4000). 

 

De volgende wijzigingen worden afgesproken: 

- Samenstelling begeleidingscommissie toevoegen 

- Lay out en enkele redactionele punten in de Uitvoeringsrichtlijnen 

harmoniseren. 

- Par 4.2.7: de vochtigheid geldt nu voor alle hout  

Besluit: de URL wordt vastgesteld met in achtneming van bovenstaande 

wijzigingen. 

 

 5. Vrijgeven ontwerp-URL 4003 Historisch Metselwerk  

De begeleidingscommissie voor de URL 4003 Historisch Metselwerk heeft 

ingestemd met de voorliggende ontwerp-URL. Afstemming heeft 

plaatsgevonden met de nu lopende herziening van de URL Voegwerk en met 

de afspraken over competenties (Fundeon). Tevens zijn de relaties met de 

documenten voor nieuwbouw bezien. Het bedrijf IKOB-BKB zal optreden als 

certificerende instelling.  

 



Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 

Postbus 420 • 2800 AK Gouda • 0182 - 540930 • www.stichtingERM.nl 

 

3 
 

Kernpunten van de ontwerp-URL:  

- Aansluiten bij de BRL Onderhoud en Restauratie  

- Uitwerken inhoudelijke eisen aan het werkproces en aan materialen 

(mortelsamenstelling)  

- Uitwerken begrippen (met tekeningen / foto’s)  

- Uitwerken restauratieladder (bijlage 1)  

De ontwerp URL wordt op 2 juni besproken tijdens de ALV van de AVM. 

Inwerkingtreding is voorzien per 1 juli 2014. 

 

Martinus van Milt licht het document en de gevoerde discussies toe.  

De volgende wijzigingen worden afgesproken:  

- Voorwoord (incl. samenstelling begeleidingscommissie toevoegen)  

- Splitsen definities in algemeen gelden en specifiek voor metselwerk  

- Tabel samenstelling mortel vervangen  

- H3 bevat geen algemene uitgangspunten zoals verwoord in par 4.8. Er 

wordt afgesproken in de inleiding van H3 ook te verwijzen naar par 

4.8 

- Par 3.2.5 ook het wegnemen van de oorzaak beschrijven. Optimale 

periode van monitoring is 4 seizoenen, niet half jaar 

- Par 3.3.4 niet op voorhand vragen om RVS als materiaal 

- Nagaan of metselwerk als accolade een plaats verdient in de URL  

- Par 3.4.11 oorzaakanalyse toevoegen  

- Bijlage 1 Restauratie-categorieën: diverse aanpassingen  

- Bijlage 4 Regelgeving: de tekst over regelgeving actualiseren  

 

 

Besluit: de URL wordt vastgesteld als ontwerp met in achtneming van 

bovenstaande wijzigingen en vrijgegeven voor openbare reactieronde.  

 6. Jaarverslagen functioneren certificeringsregelingen   

  

 

 

 

WdK 

Jaarlijks beziet het CCvD het functioneren van de certificatieregelingen. 

Ontvangen zijn de verslagen m.b.t. de ERB (KIWA) en de GEAR, ERV, EMM 

(Hobeon). De overige verslagen zijn niet ontvangen. Dit is deels te wijten 

aan de wisseling van certificerende instelling (steenhouwen en schilderwerk).  

Besluit: bespreken tijdens volgende vergadering  

 

 7. Monumentenregie, website voor opdrachtgevers 

Voor professionele opdrachtgevers zonder veel zicht op restauraties wordt 

gewerkt aan een website die zicht moet beiden op belangrijke aspecten van 

het restauratiewerk.   

WdK 

 

Besluit: bespreken tijdens volgende vergadering  

 

 

 

WdK 

8. Informatie-uitwisseling, mededelingen   

De documenten worden kort toegelicht.  

Besluit: In het raamwerk van ERM-regelingen de volledige citeertitels van de 

documenten opnemen  

 

9. Rondvraag   

 

WdK / JR 

 

 

 

JR  

 

Jan Roest vraagt n.a.v. een signaal van een collega naar een recente ERM-

advertentie die geen aandacht heeft voor de GEAR. Er is niet direct duidelijk 

wat bedoeld wordt. Uitzoeken.  

 

De volgende vergadering wordt verplaatst naar 20 juni (i.p.v. 6 juni) van 

9.30 tot 13.30 (incl. locatiebezoek). De locatie is Delft (restauratie Nieuwe 

Kerk).  Organisatie Jan Roest. 

 


