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Reglement op het gebruik en toezicht
van het merk Registerrestaurator
Het bestuur van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg te Gouda, verder te
noemen de Stichting, heeft, in aanmerking nemende dat de Stichting eigenaar is van het
collectieve merk Registerrestaurator en gelet op artikel 2 lid 1 van haar statuten, het volgende
reglement op het gebruik en toezicht vastgesteld:
Art. 1: Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
- Restauratorenregister: het register waarvoor een licentie tot gebruik is verleend aan een
toetsende instelling
- Toetsende Instelling (TI): de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het op juiste wijze
toepassen van de inhoud van het certificatieschema en die namens de merkhouder
toestemming verlenen voor het gebruik van het keurmerk en toezicht houden op het gebruik
van het keurmerk.
- Registerrestaurator: de persoon die voor een of meer disciplines of specialisaties een
inschrijving in het Restauratorenregister aanvraagt op basis van de criteria in van het
Restauratorenregister als Registerrestaurator dan wel als Senior-Registerrestaurator
- Keurmerk: het collectieve merk Registerrestaurator zoals ingeschreven in het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom ten name van de Stichting.
- Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen de stichting en de toetsende instelling inzake
het gebruik van de door de stichting beheerde documenten en criteria van het
Restauratorenregister
Art. 2: Gerechtigden tot gebruik van het keurmerk
1. Het keurmerk mag alleen worden gebruikt door personen die zijn ingeschreven na een
positieve beoordeling hebben verkregen van een toetsende instelling conform de
licentieovereenkomst.
2. Gerechtigden tot gebruik van het keurmerk zijn door de TI gekwalificeerde personen.
Art. 3: Gemeenschappelijke kenmerken en toezicht
1. De in artikel 2 bedoelde gebruikers zijn slechts bevoegd tot gebruik van het keurmerk voor de
licentieovereenkomst bedoelde diensten, indien:
- deze diensten aan de vereisten voldoen zoals genoemd in de eisen van het
Restauratorenregister
- de gebruikers voldoen aan de eisen zoals genoemd in het Restauratorenregister
2. De personen die het keurmerk gebruiken dienen voldoende informatie te verschaffen aan de
TI om deze in de gelegenheid te stellen het onderzoek uit te voeren.
3. Om te beoordelen of de gebruikers blijven voldoen aan de in lid 1 genoemde vereisten voor
de waarborging van de gemeenschappelijke kenmerken van de diensten die onder het
keurmerk worden verricht, worden periodiek herbeoordeling uitgevoerd krachtens de eisen
van het Restauratorenregister.

1

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
Postbus 420 • 2800 AK Gouda • 0182 - 540980 • www.stichtingERM.nl

Art. 4: Sancties
Indien hiertoe aanleiding bestaat is de stichting ERM bevoegd om sancties op te leggen zoals
bedoeld in het Restauratorenregister.
Art. 5: Slotbepaling
1. Er is een Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit ingesteld, dat gevraagd of
ongevraagd het bestuur van de stichting adviseert over alle aspecten van het door ERM
beheerde Restauratorenregister. Het Centraal College functioneert volgens het reglement
Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Deze adviezen kunnen door het
Centraal College van Deskundigen richting de toetsende instelling als bindend worden
aangemerkt. Bij twijfel of onduidelijkheid moeten de TI’s eveneens aan dit college om advies
vragen.
2. De eisen voor geheimhouding, klachten en geschillen voor accreditatie op basis van de ISO
17021 zijn van toepassing.
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