
Bestekomschrijvingen 

Certificaat GROENVOORZIENING  

De toepasbaarheid van deze beoordelingsrichtlijn heeft als basis ISO9001:2015 en is 

gericht op het vermogen en de verantwoordelijkheid van de deelnemer om producten te leveren die 

voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.   

De reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen geldt voor de private- en publieke 

sector.   

De scope van deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem voor 

groenvoorzieningen. Groenvoorziening is een uitvoeringstaak gericht op een of meer van de 

volgende dienstverlenende werkzaamheden:  

• aanleg groenvoorzieningen  

• onderhoud groenvoorzieningen   

• ontwerp groenvoorzieningen van openbare- of semi-openbare ruimten, terreinen, parken, 

begraafplaatsen, sportcomplexen, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen en dergelijke.   

De definities van de werkzaamheden binnen de scope zijn te herleiden naar de dienovereenkomstig 

genoemde werkzaamheden in de standaard RAW bepalingen.  

 Het ontwerp van Groenvoorzieningen strekt zich uit tot zowel het technische- als het creatieve 

ontwerp van werken of een samenstel daarvan, zoals bedoeld in de standaard RAW bepalingen. 

Wanneer het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf voldoet aan deze beoordelingsrichtlijn 

ontvangt het bedrijf uit de groene sector een certificaat van een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Vanaf dat moment is het bedrijf uit de groene sector “deelnemer” en mag zich Groenkeur-

ondernemer noemen. De beoordelingsrichtlijn noemt deze Groenkeur-ondernemer verder formeel 

„deelnemer‟. Op de website van www.groenkeur.nl staat een dagactueel register. U kunt de 

deelnemer altijd vragen het bijbehorende certificaat te overleggen. 

Deelnemers zijn ook getoetst op de uitvoering van hun werken en kunnen naast de reguliere jaar-

audit, ook onaangekondigde controles verwachten. Dit biedt u extra zekerheid. 

Eis technische bekwaamheid:  

 Dit werk bestaat voor 100% uit aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen.  De scope van  

Groenkeur BRL Groenvoorzieningen omvat deze werkzaamheden en zijn opgesteld conform de  

 standaard RAW bepalingen.  

  

De aannemer dient te beschikken over het certificaat Groenkeur BRL Groenvoorziening en dient  op 

de datum van aanbesteden en gedurende de uitvoering van dit werk te voldoen aan de eisen.   

  

 

http://www.groenkeur.nl/

