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INFORMATIEBLAD ‘HET RESTAURATORENREGISTER’  

 5 

Toelichting: Dit informatieblad bevat een introductie voor opdrachtgevers, overheden en restauratoren op 

doelen en werking van het Restauratorenregister.  

In dit informatieblad kunt u als toekomstig Registerrestaurator of als gebruiker van het 

Restauratorenregister meer informatie vinden over het landelijk Restauratorenregister op 

www.restauratorenregister.nl.  10 

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (kennis, professionele werkervaring en 

vakbekwaamheid)  een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan 

er onherstelbare schade aan het object optreden. Internationaal, maar zeker ook nationaal is er meer en 

meer een vraag naar ‘erkende restauratoren’. Om die competentie nu zichtbaar te maken, is er het 

Restauratorenregister. Deskundige restauratoren die hun vak verstaan kunnen hun competentie laten 15 

toetsen en zich laten registreren als Registerrestaurator of als Senior Registerrestaurator met per niveau 

een keuze uit max. 5 restauratiedisciplines.  Deze registratie laat vervolgens aan opdrachtgevers, maar ook 

aan werkgevers en andere belanghebbenden zien dat de Registerrestaurator naast de getoetste 

deskundigheid ook zijn of haar vakkennis actief bijhoudt. Het Restauratorenregister is een openbaar 

register en fungeert daarmee ook als een ‘Gouden Gids’. Men kan gericht op zoek gaan en door middel 20 

van de registratie het volgende nagaan: 

 Of de restaurator ook een Registerrestaurator is  

 Op welk niveau de Registerrestaurator werkzaam is  

 Binnen welke discipline de Registerrestaurator werkzaam is binnen het vakgebied 

 De contactgegevens van de Registerrestaurator 25 

Kader inzet:  

Wat doet de restaurator?  

De restaurator herstelt objecten en grijpt daarmee fysiek in het te restaureren object  ter behoud van het 

cultureel erfgoed. De restaurator combineert hierbij (wetenschappelijk) inzicht met technische vaardigheden. De 

uitdaging is om praktische oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken met inachtneming van de 30 

restauratie-ethiek. Materiaal, techniek, conditie, context en betekenis verschillen per geval, variërend van 

textiel, historische binnenruimten tot schilderijen en oude klokken.  Er is hierbij een onderscheid in het werk van 

de restauratiewetenschapper. De restauratiewetenschapper (of conservation scientist) voert wetenschappelijk 
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onderzoek uit naar bijvoorbeeld de fysische en chemische processen of de samenstelling van materiaal. Vaak 

gebeurt dit in opdracht van en/of in samenwerking met een restaurator.  

Hoe werkt de registratie als ‘Registerrestaurator’? 

Voor opname in het Restauratorenregister worden de opleiding,  professionele werkervaring en 

vakbekwaamheid van de geregistreerde in spé getoetst bij de aangevraagde discipline(s). Daarnaast 5 

ondertekent de aanvrager de ethische code van het Restauratorenregister. 

 link Zie het document registratie-eisen  

 link Zie het document met de lijst van erkende opleidingen  

 link Zie het document ethische code Restauratorenregister 
 10 

De toets gebeurt door een onafhankelijke, professionele toetser en een deskundige (Senior)Restaurator. 

Na vijf jaar moet de (Senior) Registerrestaurator aantonen dat hij/zij voldoet aan de eisen aan bij- en 

nascholing en ervaring. De (Senior)Registerrestaurator moet dan aantonen actief aan het bijhouden van 

zijn/haar kennis en ervaring binnen het restauratievak te hebben gedaan. Pas nadat dit is getoetst, vindt 

verlenging van de registratie plaats. Deze verlenging kan vervolgens iedere vijf jaar plaatsvinden, zolang 15 

de geregistreerde  blijft voldoen aan de eisen voor het onderhouden van zijn of haar kennis en 

vakbekwaamheid. 

Kader inzet:  

Wanneer is een restaurator vakbekwaam?  

Een restaurator is een professional wiens voornaamste taak het conserveren en herstellen van materieel erfgoed 20 

is. De restaurator is vakbekwaam wanneer hij/zij bewust, op de juist wijze en met gebruik van de juiste 

materialen, van het materieel erfgoed de conditie (incl. schade) kan analyseren, vervolgens de objecten kan 

conserveren of herstellen en van dit proces verslag doet. De restaurator doet zijn/haar werk conform de 

beroepsethiek die leidend is bij het professioneel omgaan met erfgoed, en kan de keuzeopties en beslissingen 

met betrekking tot het restauratieproces overbrengen aan alle betrokkenen. Hij/zij is zich echter bewust van de 25 

eigen beroepsmatige beperkingen en zal daarom het werk - indien nodig - in afstemming (raad en daad) doen 

met collega’s of andere deskundigen als hij/zij onvoldoende kennis of vaardigheden heeft of onvoldoende 

resultaat kan behalen.    

 

De toets op kennis, ervaring en vakbekwaamheid  30 

Personen die vinden dat zij voldoen aan de criteria kunnen dit laten toetsen door de onafhankelijke 

toetsende instelling (TI)  link Zie Registratie-eisen voor (senior) restauratoren. Deze toets is gericht op 

het toetsen van de werkervaring, kennis (opleiding) en vakbekwaamheid. De fysieke toets bestaat uit het 

vaststellen van de aanwezigheid en juistheid van de vereiste bewijsmiddelen en een aanvullend gesprek 

met de beoordelingscommissie.  De Registerrestaurator in spé is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren 35 

van de juiste en benodigde bewijsmiddelen zoals  diploma’s en rapportages om de competentie aan te 
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tonen. Daarnaast zijn dat arbeidscontracten, projectcontracten, verklaringen werkgever/opdrachtgever 

voor de eisen aan de praktijkervaring.  

Naast de toets op werkervering en opleiding wordt ook de vakbekwaamheid getoetst.  Aan de hand van 3 

rapportages toont de (Senior)Registerrestaurator in spé  zijn/haar vakbekwaamheid aan door middel van 

het pitchen van een project naar keuze uit de eigen restauratiepraktijk. De aard van de presentatie is die 5 

van een pitch. Een pitch is per definitie kort en in dit geval maximaal 10 minuten. De aanvrager presenteert 

een uitgevoerd restauratieproject  aan de beoordelingscommissie. Het project mag niet ouder zijn dan 3 

jaar en moet door de aanvrager zelfstandig zijn uitgevoerd. De beoordelingscommissie bestaat uit een 

professionele toetser namens de toetsende instelling en een deskundig (senior) restaurator. Aansluitend 

volgt een gesprek van maximaal 20 minuten. Tijdens dit gesprek kunnen – afhankelijk van de aangevraagde 10 

registerstatus +  disciplines- alle aspecten uit de gangbare restauratiepraktijk aan de orde komen.  

 link Zie het informatieblad Aanvraag toets Restauratorenregister 

 link Zie het document registratie-eisen en de toetsleidraad vakbekwaamheid  
 

Het aanleveren gegevens door toetser aan DE STICHTING ERM  15 

De toetsende instelling (TI) verifieert of de aanvrager beschikt over de juiste bewijsmiddelen die aantonen 

dat de aanvrager voldoet aan de gestelde eisen en criteria die zijn verbonden aan de status van 

Registerrestaurator, senior-Registerrestaurator. Nadat de TI heeft vastgesteld dat alle benodigde 

bewijsmiddelen aanwezig en juist zijn en de vakbekwaamheid voldoende is aangetoond, dan meldt de TI 

de persoon aan voor registratie bij het secretariaat van de stichting ERM (via 20 

secretariaat@stichtingerm.nl).  

Daarbij levert de TI de volgende gegevens van de te registreren persoon aan: 

 Naam en geboortedatum – en/of foto  

 Registerniveau, inclusief geldigheidstermijn 

 Discipline(s) max. 5 waarvoor registratie plaatsvindt  25 

 Gegevens (tekst, eventueel link website en eventueel foto) voor opname in het vrije veld 

 Privéadres van de persoon (niet voor opname in het Restauratorenregister) 

 Zakelijk adres (voor opname in het Restauratorenregister/opgezocht kunnen worden) 

Bij de registratie wordt een geldigheidstermijn opgenomen, zodat duidelijk is dat de registratie nog van 

kracht is en voor hoe lang. Dit is bijvoorbeeld van belang bij langlopende projecten of aanbestedingen. 30 

Registratie  in het Restauratorenregister 

Na aanlevering van de gegevens door de TI, verwerkt het secretariaat van de stichting ERM  binnen 10 

werkdagen de gegevens (mits de registratiekosten zijn voldaan, zie onder). De aanvrager en de TI krijgen 

een mail ter controle van de gegevens samen met het unieke registratienummer. De geregistreerde 
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controleert zelf of de gegevens juist zijn ingevoerd, voordat zij door de stichting ERM gepubliceerd worden. 

Registratie vindt plaats in www.restauratorenregister.nl 

 

 

Het ‘vrije veld’ 5 

De registratie biedt ook de mogelijkheid om zelf een vrij veld in te vullen. Hierin kunnen aanvullende 

competenties binnen de discipline ingevuld worden. De inhoud van dit veld wordt eveneens door de TI 

getoetst, maar op hoofdlijnen. Het vrije veld bestaat uit maximaal 200 tekens. Reclame-uitingen zijn hierbij 

ongewenst, m.u.v. verwijzingen naar de eigen website, mits daaruit competenties of publicaties blijken. 

Onoirbare uitspraken of meningen over derden zijn niet toegestaan. Daarnaast is er ruimte voor een foto, 10 

dat mag ook van een gerestaureerd object zijn. Hiervoor gelden dezelfde ‘kaders’ als voor de tekst in het 

vrije veld. 

De Registratiekosten 

De kosten voor inschrijving in de Restauratorenregister bestaan uit de kosten voor de TI en een afdracht 

aan de stichting ERM ten behoeve van het onderhouden en in de lucht houden van het register. De kosten 15 

zijn altijd per persoon en per jaar. Daarnaast zijn er de eigen inspanningen in tijd voor de voorbereiding 

(bijv. het verzamelen van de bewijsmiddelen voor de aanvraag). De afdrachtskosten worden geïnd via de 

toetsende instelling en dienen voorafgaand aan de registratie voor een periode van vijf jaar zijn voldaan. 

Het bijhouden van de registratie 

Na vijf jaar kan op verzoek van de geregistreerde verlenging van de registratie plaatsvinden. Daarvoor 20 

moet de geregistreerde aantonen dat hij/zij voldoet aan de eisen aan het onderhouden van kennis en 

ervaring. Geregistreerden zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens in het 

Restauratorenregister en het doorgeven van juiste en actuele NAW gegevens aan de TI.  

Het uitschrijven uit het Restauratorenregister 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om je als Registerrestaurator uit te laten schrijven. Daarvoor kan een 25 

verzoek bij het secretariaat van de stichting ERM worden ingediend. Uitschrijving zal dan binnen 10 

werkdagen plaats vinden.  

 link Zie document procedure voor uitschrijven. 

Herinschrijving/vervallen van de status   

De status als Registerrestaurator of Senior Registerrestaurator vervalt na vijf jaar tenzij er een tijdige 30 

herregistratie heeft plaatsgevonden. Het dus zaak om tijdig vóór het vervallen van de inschrijving aan te 

tonen bij een TI dat je aan de eisen met betrekking tot bij- en nascholing plus ervaring hebt voldaan  

 link Document bij- en nascholing. 

http://www.restauratorenregister.nl/
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Archivering 

De TI en de stichting ERM zullen actuele, verwijderde en vervallen registratiegegevens 9 jaar bewaren. De 

geregistreerde verleent toestemming tot het bewaren van de gegevens.  

Verantwoordelijkheid 

De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het actueel en actief houden van de registratie en de 5 

gegevens in het Restauratorenregister inclusief de (niet-gepubliceerde) NAW-gegevens.  

De TI draagt zorg voor het aanleveren van de juiste gegevens aan het secretariaat van de stichting ERM en 

de aanvrager dient zelf deze gegevens in het Restauratorenregister op juistheid te controleren. 

de stichting ERM toetst niet, maar draagt zorg voor het in de lucht houden van  een goed functionerend 

Restauratorenregister met een front- en backoffice.  10 

Raadplegen 

Het Restauratorenregister is raadpleegbaar met in achtneming van de geldende privacyregels (AVG). De 

informatie die zichtbaar wordt is het niveau per aangevraagde discipline, het registratienummer, de naam  

van de geregistreerde en pasfoto, de geldigheid van de registratie, contactgegeven. Tevens is er de 

mogelijkheid om aanvullende informatie in het vrije veld te tonen zoals extra competenties. 15 

 

Stroomschema Restauratorenregister: van toets tot registratie  

Pm in het plaatje: pasfoto of geb.datum en niet alleen toestemming opname register maar ook bewaren  

 

 20 
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gegevens 

 


