Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Voegwerk (URL 4006)
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)

Erkend Restauratie Voegwerk
Bij de instandhouding van monumenten moet zorgvuldig met historische waarden worden
omgesprongen. Specialistische kennis en vakmanschap is daarbij onontbeerlijk. Een bedrijf
of ondernemer zonder personeel (OZP- er) dat erkend is volgens de URL Restauratie Voegwerk (URL 4006) is vertrouwd met het restaureren van Nederlandse monumenten op basis
van stevige eigen kennis en ervaring, en investeert in het onderhouden van deze kennis. Het
heeft het restaureren van Nederlandse monumenten als prominent onderdeel in de visie en
in het beleid van het bedrijf verankerd.

De kwaliteit van restauratievoegwerk is vastgelegd in de URL

organisatie en het actief onderhouden van de vakbekwaamheid.

Restauratie Voegwerk (URL 4006) van de Stichting Erkende

De eisen voor de zelfstandig werkend restauratievoeger zijn

Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te Gouda. Deze URL

grotendeels gelijk aan de eisen voor een restauratievoegbedrijf.

valt onder de BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten. Dit is

De kennis en vaardigheden die binnen een bedrijf onder meerdere

de beoordelingsrichtlijn voor gespecialiseerde aannemers in de

werknemers, inclusief de directie, aanwezig zijn dienen bij een

restauratie van monumenten (BRL 4000). Deze BRL is, de naam zegt

zelfstandig werkende restauratievoeger echter in één persoon

het al, ontwikkeld als ‘paraplu-BRL’ voor uitvoeringsrichtlijnen die

verenigd te zijn. De bedrijfskundige eisen zijn alleen daar aangepast

betrekking hebben op het werk van specialistische aannemers,

waar dat nodig was: een zelfstandige heeft geen eigen werkplaats

zoals voegwerk, glazenierswerk, metselwerk, etc.

en opslag; geen uitgebreid kwaliteitssysteem of beleidsplan. Deze
zaken zijn op de kleinere schaal van een zelfstandige echter wel in

De URL 4006 is een doorontwikkeling van de URL Erkend

de BRL aanwezig.

Restauratie Voegwerk. Deze kwam in 2011 tot stand in opdracht
van de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV). De erkenning

Restauratieladder BRL 4000

van zowel de ‘oude’ als de nieuwe URL 4006, en de BRL 4000 wordt

Nieuw is het hoofdstuk over ethische uitgangspunten voor het

uitgevoerd door Hobéon. De URL 4006 treedt op 1 november 2014

nemen van beslissingen bij onderhoud en restauratie. Het gaat er

in werking waarna een overgangstermijn van een jaar geldt.

van uit dat bij restauratie waardenstelling (herkennen en erkennen
van waarden) door gekwalificeerd personeel, of een ingehuurde

Restauratievoegwerk

expert, altijd de eerste stap is. Dit moet aantoonbaar en toetsbaar

Centraal in de URL 4006 staat het werkterrein ‘restauratie voegwerk’.

zijn. De wijze waarop en de mate waarin ingegrepen wordt, is pas

Het gaat om voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor

de tweede stap. Speciaal voor dit hoofdstuk in de BRL werd de

de vernieuwing en het onderhoud van voegwerk aan monumenten.

zogenaamde ‘restauratieladder’ ontwikkeld. De restauratieladder

Daaronder valt ook inboetwerk en het repareren van baksteen,

geeft in geconcentreerde vorm de diverse restauratie-categorieën

alsmede het reinigen van gevels en het aanbrengen van anti

weer, waartussen voorafgaand aan een ingreep een bewuste keuze

graffiti-systemen. De URL omschrijft verder de specifieke eisen aan

gemaakt kan worden. De restauratieladder kan de opdrachtgever

de vakbekwaamheid die nodig zijn om restauratievoegwerk uit te

helpen met het maken van de juiste keuze waardoor reeds in

voeren.

de fase van opdrachtverlening duidelijk is wat er precies van de
gespecialiseerde aannemers gevraagd wordt. Daardoor kunnen

Restauratievoegbedrijf of zelfstandig werkend
restauratievoeger (OZP-er)
In de BRL 4000 staan de eisen aan het voegbedrijf of de
ondernemer zonder personeel (OZP-er). Het gaat dan om eisen
aan de kwaliteitsbewaking, procesbewaking, bedrijfsvoering, de
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deze ook vergelijkbare offertes uitbrengen. Bovendien ondersteunt
het systeem het maken van bewuste restauratiekeuzes.

Hoe werkt het?

uitgevoerd. Deze controleert of het werk van het bedrijf/de OZP-er

Indien u als voegbedrijf of OZP-er besluit erkend te willen worden,

aan de eisen van de URL 4006 voldoet.

dan neemt u contact op met Hobéon. De eerste stap is dan een
Een auditteam van Hobéon controleert tijdens deze audit of voldaan

Wat heeft een bedrijf of OZP-er aan erkenning
volgens de URL 4006?

wordt aan alle eisen uit de BRL 4000 en de URL 4006. Is dit het geval

Een restauratievoegbedrijf of zelfstandig werkend voeger kan met

dan leidt dit tot erkenning, vastgelegd in een certificaat dat drie jaar

een erkenning aantonen het vak van restauratievoeger naar behoren

geldig is en dat gepubliceerd wordt op de websites van de ERM en

uit te voeren en kan zich zo onderscheiden in de markt. Bovendien

van Hobéon.

kan een bedrijf met een erkenning de kwaliteit van het werk borgen

intake gesprek. Daarna volgt de zogenaamde initiële (eerste) toets.

en mogelijk verbeteren. Sinds 2013 bevat de BRIM een artikel waarin
De beoordeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair

staat dat aan subsidieverlening de voorwaarde kan worden gesteld

auditteam. De deskundigheid op het gebied van restauratievoegen

dat werkzaamheden uitgevoerd worden volgens in de beroepsgroep

is daarin vertegenwoordigd door een vakinhoudelijke auditor; de

geldende normen. In de praktijk kan dit betekenen dat de

bedrijfsvoerings- en kwaliteitszorgaspecten worden beoordeeld

werkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden door erkende

door Hobéon.

partijen of partijen die kunnen aantonen daaraan te voldoen.
Ook zijn de vakinhoudelijke eisen voor restauratie voegwerk

De erkenningscyclus is driejarig: in jaar 1 is er de initiële (eerste)

overgenomen in de Stabu-bestekspecificaties die naar verwachting

toets van een dag, en in jaar 2 en 3 een controletoets van een halve

vanaf het eerste kwartaal van 2015 gepubliceerd worden.

dag en per jaar een korte, onaangekondigde, steekproef. Voor OZPers geldt dat er in jaar 2 en 3 geen controletoets plaatsvindt maar

Erkenning volgens meerdere URL-en

wel twee onaangekondigde steekproeven. Tijdens de initiële toets

Het komt vaak voor dat een bedrijf meerdere werkzaamheden

worden alle punten uit de BRL en URL beoordeeld. Daarbij wordt

aan een monument uitvoert. Bijvoorbeeld restauratiemetselwerk,

de helft van de dag op het kantoor van het te beoordelen bedrijf

restauratievoegwerk, en natuursteenwerk. De BRL 4000 regelt dat

besteed en de andere helft op het werk zelf, op de steiger dus. Bij

een bedrijf in dat geval een gecombineerde audit kan krijgen op

de controletoetsen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of het

meerdere URL-en die onder de BRL 4000 vallen. Hobéon kan de

bedrijf nog aan de eisen van de BRL/URL voldoet. Het programma is

erkenning verzorgen voor voegbedrijven die zich ook willen laten

identiek van opzet, echter korter. De steekproeven vinden alleen op

erkennen op andere URL-en die met het werk aan monumentale

de werken plaats en worden alleen door een vakinhoudelijke auditor

gevels te maken hebben.

Meer informatie of een offerte opvragen
Wilt u meer informatie over de BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten, Beoordelingsrichtlijn voor

gespecialiseerde aannemers in de restauratie van monumenten (BRL 4000) en de URL Restauratie Voegwerk (URL
4006), neemt u dan contact op met Miranda Maring of Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

De kracht van
kennis.
Strategische dienstverlener voor kennisintensieve
organisaties
Hobéon is het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en
kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen.
Wij hebben jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, projectmanagement,
organisatieadvies en marktonderzoek. Met name zijn wij gericht op mbo-instellingen,
hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren.
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele relaties.

Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
T (070) 30 66 800
F (070) 30 66 870
E info@hobeon.nl
I www.hobeon.nl

