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Het Restauratoren Register: 
uw wegwijzer naar een 
vakbekwame restaurator  

Stel: u heeft een antieke tafel, art deco klok 
of een 3D object van moderne materialen in 
bezit en bent op zoek naar een restaurator, 
dan is het Restauratoren Register er voor u. 
U kunt via RestauratorenRegister.nl op zoek 
naar een vakbekwame restaurator. In dit in-
formatieblad kunt u meer informatie vinden 
over het landelijk Restauratoren Register 
en waarom het zo belangrijk is om met een 
vakbekwame restaurator in zee te gaan. 

Wat doet de RegisterRestaurator?
De RegisterRestaurator onderzoekt en herstelt moderne 
en historische (kunst)voorwerpen. Sommige restauratoren 
zijn gespecialiseerd in het restaureren van schilderingen op 
plafonds of wanden in een historische binnenruimte.  Een 
vakbekwame RegisterRestaurator combineert hierbij kennis 
met technische vaardigheden om tot het beste resultaat te 
komen. De uitdaging is om bij een restauratie oplossingen 
te vinden. Soms zijn de keuzes bij een restauratie technisch 
complex of is ook de historisch betekenis (‘het verhaal 
achter het object’) van groot belang. 

Waarom kiezen voor een 
RegisterRestaurator?
U wilt iemand met kennis van zaken, met ervaring en 
de juiste specialisatie. Immers, als de restaurator het vak 
niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object 
optreden. De juiste competenties (opleiding, professionele 
werkervaring en handvaardigheid) zijn essentieel. 
Het Restauratoren Register maakt die competenties voor  

u als opdrachtgever zichtbaar en vindbaar. Het is ook 
prettig om te weten dat de RegisterRestaurator er voor 
zorgt dat hij of zij de ontwikkelingen in het vakgebied 
bijhoudt (‘permanente educatie’). De RegisterRestaurator 
heeft de Gedragscode Restauratoren Register ondertekend 
en werkt daarmee altijd met de intentie om als professi-
onal het goede te doen en beschouwt deze Gedragscode 
(inclusief de Klachtenregeling) als richtlijn bij het  
uitvoeren van een restauratie. 

Hoe herkent u een RegisterRestaurator?
Restauratoren die geregistreerd zijn in het Restaurato-
ren Register kunt u terugvinden op deze website via de 
zoekfunctie. Zo kunt u zoeken 
op materialen, zoals ‘zilver’, en 
op soorten voorwerpen, zoals 
‘armband’. De RegisterRestau-
rator mag als bewijs van zijn/
haar erkenning het logo  
‘RegisterRestaurator’ voeren.
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Wie kunt u vinden in het 
Restauratoren Register?
U kunt in het RestauratorenRegister gericht op zoek gaan 
naar de juiste restaurator en als dat voor u handig is, kunt 
u ook zoeken op locatie. Via de persoonlijke pagina van 
de geregistreerde restaurator kunt u verder het volgende 
nagaan:

-  specialisatie(s) (specialisaties zijn bijvoorbeeld het 
restaureren van boeken, meubels, moderne kunst of 
keramiek);

-  contactgegevens en website zodat u zelf contact op  
kunt nemen met de restaurator van uw keuze.

Het RestauratorenRegister
Het Restauratoren Register is een openbaar raadpleegbaar 
register, bijgehouden door de stichting ERM. U vindt het 
register op www.RestauratorenRegister.nl.
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