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Wijzigingen BRL ERM 6000 (versie 1.1 → versie 2.0) 
21 mei 2021  
 

Hoofdstuk/§ BRL 6000 Wijziging in BRL 6000 

 Algemene toelichting 
 

Indeling is geharmoniseerd met andere door ERM beheerde beoordelingsrichtlijnen op basis van een model-tekst  
die de tekst van verschillende beoordelingsrichtlijnen waar mogelijk gelijk trekt.  
Enkele hoofdstukken zijn samengevoegd (hoofdtekst van de BRL is nu ‘slanker’ geworden, minder hoofdstukken). 
Een deel van de tekst is verplaatst naar een bijlage. Dit geldt voor: 
-Definities en begrippen (bijlage 1)  
-Procedure voor verkrijging van een certificaat 
 

 VOORWOORD Geharmoniseerd met model-tekst 

INLEIDING Inleiding Geharmoniseerd met model-tekst 

§ 1.1. Doel BRL en Certificering Tekstuele verbeteringen 

 Relatie BRL-URL Geharmoniseerd met model-tekst 

§ 1.2 Voorwaarden Geharmoniseerd met model-tekst. Vervallen is de mogelijkheid om werk niet onder certificaat uit te voeren.  
 

HFST 2 Eisen aan de organisatie   

§ 2.2. Inschrijving Handelsregister Paragraaf is toegevoegd. Harmonisatie met model-tekst 

§ 2.3.1 Beleid en 
directieverantwoordelijkheid 

Geharmoniseerd met model-tekst. Diverse toevoegingen met als doel een betere aansluiting tot ISO-9001.  
Tevens een koppeling met hfst 4 Kwaliteitssysteem 

§ 2.3.2 Organisatieprofiel Geharmoniseerd met model-tekst. Klein bedrijf is 1 t/m 3 (is tevens ZZP/OZP). Groot bedrijf is > 4 

§ 2.4 Bedrijfsaansprakelijkheidsverze
kering 

Paragraaf is toegevoegd. Harmonisatie met model-tekst 

HFST 4 Eisen aan het 
Kwaliteitszorgsysteem 

Geharmoniseerd met model-tekst (titel aangepast).  
 

§ 4.1  Kwaliteitszorg Geharmoniseerd met model-tekst. Bij 4.1 is toegevoegd 
c. Onderhouden van het kwaliteitssysteem;  
f corrigerende maatregelen bij geconstateerde afwijkingen 
g. Het maken en onderhouden van de benodigde standaarddocumenten t.b.v. het voldoen aan de eisen van deze BRL en  
de bijhorende URL 
h. Onderzoek naar klanttevredenheid 
 

§ 4.3 Directiebeoordeling Geharmoniseerd met model-tekst 
 

HFST 5 Externe kwaliteitsbewaking  Geharmoniseerd met model-tekst 
- Auditcyclus wordt 4 jaar. Er komen 3 controletoetsen. Waardoor de frequentie geharmoniseerd is terwijl met één  
controletoets extra de kosten beheersbaar blijven.   
-Verduidelijking van eisen aan wat er per audit beoordeeld wordt, grootte auditteam en tijdsbesteding 
- Begrippen ‘contacttijd’, ‘systeemtoets’ en ‘praktijktoets’ zijn uitgewerkt 
- Verwijzing naar auditprotocol 
-hoofdstuk 6 Certificaat is samengevoegd met het hoofdstuk ‘Externe kwaliteitsbewaking’ 
 

§ 5.1 Eisen aan CI Geharmoniseerd met model-tekst 

§ 5.2 Kwaliteitstoetsing 
door de CI 

Geharmoniseerd met model-tekst 

  ‘Project audit’ Verduidelijkt dat in een project ‘representatief’ moet zijn. Representatief wil zeggen:  

 het project geeft voldoende dekking van eisen uit BRL en URL 
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§ 5.5. Het certificaat 
 
Vijfde gedachte bolletje 

Bij grote organisaties: ‘een duidelijk omschreven entiteit waarvoor het certificaat geldt. ‘Dit is gewijzigd in de volgende  
tekst:  
 ‘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 onderhoud / restauratie van groen erfgoed door een aparte entiteit laat uitvoeren. 

BIJLAGEN   

Bijlage 1  Definities en begrippen  Titel geharmoniseerd 
Lijst definities geharmoniseerd met andere BRL-en (enkele ontbrekende definities zijn toegevoegd).  
 

Bijlage 2 Procedure ter verkrijging van  
een certificaat 

Nieuwe bijlage. Harmonisatie met andere BRL-en. 

Bijlage 3 Eisen aan de certificaathouder 
gerelateerd aan de 
bedrijfsgrootte 

Nieuwe bijlage. Harmonisatie met andere BRL-en. 

Bijlage 4 
 

Auditprotocol Nieuwe bijlage. Het voorheen aparte document is nu ingevoegd in de BRL als bijlage 3. 

Bijlage 6  Conversietabel ISO 9001:2015  
- BRL 4000 - VCA 
 

Nieuwe bijlage. Tabel met vergelijking tussen de eisen van ISO 9000 en BRL 6000. Harmonisatie met andere BRL-en. 

 
 


