
Bestekomschrijvingen 

Certificaat BOOMVERZORGING   

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 Boomverzorging geldt voor de private- en publieke 

sector.   

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

boomverzorging. Boomverzorging is gericht op één of meer van de volgende dienstverlenende 

werkzaamheden:   

• boomadviezen (toepassingsgebied: Advies)   

• boomplanten en verplanten   

• boomonderhoud  

• ontwerpen met bomen (toepassingsgebied: Uitvoering)   

• boomcontrole  

• vellen en rooien van bomen   

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

genoemde werkzaamheden in de richtlijnen dan wel in de daarin genoemde documenten.   

Het ontwerpen met bomen strekt zich uit tot zowel het technische- als creatieve ontwerp van werken 

of een samenstel daarvan.  

Ondersteunende werkzaamheden zoals het versnipperen van het (snoei)hout, algemene 

grondwerkzaamheden en secundaire werkzaamheden als het verzorgen van wegafzettingen e.d.  

worden niet beschouwd als boomverzorgingswerkzaamheden. Dat betekent dat voor die 

werkzaamheden de bekwaamheidseis van deze beoordelingsrichtlijn niet geldt.   

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 XX% uit werkzaamheden uit de scope van de BRL Boomverzorging. Voor dit bestek 

is de scope boom planten, boomadvies, boomonderhoud, boomcontrole, vellen en rooien van bomen.  

  

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

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

 

http://www.groenkeur.nl/

