
	   	  
Aan	  leden	  van	  restauratorenverenigingen,	  RR	  geregistreerden,	  en	  allen	  die	  zich	  in	  het	  
werkveld	  van	  beheer	  en	  behoud	  bezig	  houden:	  
	   
Zoals	  inmiddels	  bekend	  is,	  zal	  de	  bestaande	  stichting	  Restauratoren	  Register	  (RR)	  een	  
doorstart	  maken	  naar	  een	  vernieuwde	  Stichting	  Restauratoren	  Register	  (SRR).	  Na	  enige	  
maanden	  zoeken	  en	  op	  elkaar	  afstemmen	  van	  agenda’s	  is	  vorige	  week	  het	  nieuwe	  bestuur	  
van	  de	  Stichting	  Restauratoren	  Register	  voor	  het	  eerst	  bijeen	  gekomen. Het	  SRR	  opstart-‐
bestuur	  bestaat	  uit: 
Henri	  Lepoutre	  	  -‐	  voorzitter 
Erick	  Douwes	  –	  secretaris 
Jaap	  van	  der	  Burg	  -‐	  secretaris 
André	  Hoek	  –	  penningmeester 
Bas	  van	  Velzen	  –	  bestuurslid 
Marcel	  van	  Gastel	  –	  bestuurslid 
	   
Als	  eerste	  prioriteit	  op	  onze	  agenda	  stond	  het	  doornemen	  van	  de	  concept-‐statuten	  zodat	  de	  
administratieve	  weg	  die	  moet	  worden	  afgelegd	  om	  de	  statuten	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  nieuwe	  
situatie	  in	  gang	  kan	  worden	  gezet. Tweede	  aspect	  was	  het	  regelen	  van	  de	  verschillende	  
administratieve	  handelingen	  die	  een	  aanpassing	  in	  de	  registratie	  bij	  de	  Kamer	  van	  
Koophandel	  mogelijk	  maakt.	  In	  deze	  activiteiten	  wordt	  het	  bestuur	  ondersteund	  door	  de	  
leden	  en	  het	  secretariaat	  van	  het	  ‘oude’	  bestuur.	  	  
Het	  motto	  voor	  deze	  doorstart	  is	  ‘gelijke	  monniken,	  gelijke	  kappen’.	  Dus	  ALLE	  restauratoren	  
die	  dat	  willen	  (ook	  de	  huidige	  RR	  geregistreerden!)	  kunnen	  zich	  aanmelden	  voor	  registratie	  
en	  beoordeling,	  welke	  kan	  leiden	  tot	  het	  mogen	  voeren	  van	  een	  onafhankelijk	  en	  landelijk	  
erkend	  Restaurator/Conservator	  Keurmerk	  (RCK). 
	  
Voor	  de	  volgende	  activiteiten	  komen	  we	  direct	  terecht	  bij	  u	  allen	  die	  deze	  nieuwsbrief	  lezen.	  
 

	   	  
	  
In	  de	  plannen	  die	  officieel	  op	  4	  februari	  jl.	  door	  de	  3	  betrokken	  organisaties	  –	  Het	  Tripartiet	  
Overleg	  (TO)	  –	  zijn	  gepresenteerd	  en	  goedgekeurd,	  is	  gesproken	  over	  vier	  onderdelen	  van	  de	  
structuur	  van	  het	  restauratoren	  register.  
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1. Als	  eerste	  uiteraard	  het	  bestuur,	  dat	  inmiddels	  bemenst	  is.	  Daarnaast	  zijn	  twee	  uitermate	  
belangrijkere	  onderdelen	  te	  bemensen;	  de	  Raad	  van	  Advies	  en	  de	  Beoordelingscommissie.	  
Een	  extern	  Administratief	  Bureau	  zal	  als	  vierde	  onderdeel	  in	  de	  structuur	  fungeren. 
 
2.	  De	  Raad	  van	  Advies	  (RvA)	  zal	  in	  de	  toekomst	  de	  relatie	  van	  het	  werkveld	  met	  het	  register	  
moeten	  gaan	  bewaken,	  alsmede	  de	  werkwijze	  en	  besluiten	  van	  het	  bestuur.	  Ons	  werkveld	  is	  
enorm	  breed,	  divers	  en	  uitdagend.	  Niet	  alle	  belanghebbenden	  kunnen	  in	  een	  bestuur	  direct	  
worden	  vertegenwoordigd.	  Het	  bestuur	  zou	  dan	  een	  te	  groot	  en	  log	  orgaan	  worden.	  Om	  nu	  
toch	  te	  zorgen	  dat	  alle	  belanghebbenden	  binnen	  de	  organisatie	  van	  de	  SRR	  kunnen	  
meedenken	  en	  gehoord	  worden,	  wordt	  deze	  RvA	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Hierin	  kunnen	  
vertegenwoordigers	  van	  alle	  mogelijke	  belangenorganisaties	  zitting	  krijgen. Hier	  volgt	  een	  
kort	  en	  zeker	  niet	  uitputtend	  lijstje	  van	  organisaties	  die	  in	  de	  RvA	  vertegenwoordigd	  zouden	  
kunnen	  zijn.	  

§ Art Restorers Association Nederland (ARA) 	  
§ Het Restauratie Convergent (RC)	  
§ Restauratoren Nederland (RN)	  
§ Restauratoren Vereniging Noord (RVN)	  
§ Rijksdienst voor Het Cultureel Erfgoed (RCE)  
§ Vereniging van Handelaren in Oude Kunst (VHOK) 	  
§ Nederlandse Museumvereniging (NMV)	  
§ Onderwijsinstellingen (Platform Erfgoedopleidingen)	  
§ Verzekeraar/schadetaxateurs	  
§ Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) 
§ …en mogelijke andere organisaties…	  

	  
Wij	  vragen	  deze	  organisaties	  –	  dus	  zoveel	  mogelijk	  organisaties	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  het	  
werkveld	  van	  beheer	  en	  behoud	  van	  ons	  tastbare	  culturele	  erfgoed	  –	  vertegenwoordigers	  
voor	  te	  dragen.	  Met	  een	  breed	  georiënteerde	  RvA	  kunnen	  we	  gaan	  zorgen	  voor	  een	  goede	  
aansluiting	  van	  het	  werkveld	  op	  het	  register.	  Eén	  van	  de	  zaken	  waar	  de	  RvA	  advies	  over	  
dient	  te	  geven	  zijn	  de	  door	  het	  bestuur	  opgestelde	  criteria	  die	  aan	  geregistreerden	  gesteld	  
zullen	  gaan	  worden.	  Het	  bestuur	  dient	  dat	  in	  zijn	  besluitvorming	  mee	  te	  nemen. 
	   
3.	  Dan	  is	  er	  de	  Beoordelingscommissie	  (BC).	  Deze	  commissie	  zal	  de	  aanmeldingen	  moeten	  
gaan	  toetsen	  aan	  de	  gestelde	  criteria.	  Zij	  brengt	  bindend	  advies	  uit	  aan	  het	  bestuur.	  	  
	  
4.	  Tenslotte	  zullen	  de	  administratieve	  data	  worden	  gecontroleerd	  en	  geanonimiseerd	  door	  
een	  onafhankelijk	  Administratief	  Bureau	  (AB).	  Het	  AB	  schuift	  daarna	  de	  aanmeldingen	  door	  
naar	  de	  BC.	  Leden	  van	  de	  BC	  mogen	  geen	  bestuurslid	  zijn	  noch	  in	  de	  RvA	  zitten. 
	   
Wij	  vragen	  u	  allen	  om	  kandidaten	  voor	  deze	  functies	  bij	  het	  bestuur	  voor	  te	  dragen! 
	   
Op	  22	  augustus	  komt	  het	  bestuur	  weer	  bij	  elkaar	  en	  hoopt	  dan	  bovengenoemde	  onderdelen	  
van	  de	  organisatie	  invulling	  te	  kunnen	  gaan	  geven.	  Het	  streven	  is	  om	  begin	  2017	  het	  register	  
open	  te	  stellen	  voor	  aanmeldingen	  en	  te	  kunnen	  beginnen	  met	  registreren.	  Uiteraard	  krijgt	  u	  
daar	  tijdig	  bericht	  van.	  Ondertussen	  is	  er	  ook	  een	  nieuwe	  website	  in	  de	  maak. 
	   
Voor	  aanvullende	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  
restauratorenregister@gmail.com	  	  
	  
Het	  SRR	  bestuur	  


