
 
 
 

 

RN Richtlijnen - Restauratieverslag 

 

 

Restauratoren Nederland stelt dat een restauratie of conserverende behandeling pas is afgerond als 

deze is vastgelegd in een behandelingsverslag. Het behandelingsverslag zal refereren aan het 

voorafgaande behandelingsvoorstel en de daar uit voortvloeiende opdracht. Naast de gebruikelijke 

afrondingsrapportage kan ook sprake zijn van tussentijdse rapportages. Vaak is de lange termijn of 

complexiteit van de behandeling de reden dat opdrachtgever en restaurator ook tussentijds tot 

afstemming moeten of willen komen. Bij zeer omvangrijke projecten is het dan ook verstandig van 

tevoren afspraken te maken over één of eventueel meer tussenrapportages door de restaurator, deze 

kunnen eventueel vergezeld gaan van tussentijdse deelrekeningen.  

 

Voor wat betreft de voorwaarden voor de inhoud van de rapportage is RN in afwachting van de 

normen die op dit moment (2018) door Stichting Restauratorenregister (SRR), voor de uitoefening van 

het beroep restaurator-conservator en de toetreding tot Het Register, worden ontwikkeld. Het instituut 

Collectie Nederland (ICN) heeft reeds in 2008 in haar brochure Restauratieoffertes Handreiking, over 

de verslaglegging de aandachtspunten aangegeven waarmee bij het opstellen en beoordelen van 

behandelingsvoorstellen, offertes en behandelingsrapporten rekening zou moeten worden gehouden. 

Die brochure is bedoeld voor zowel beheerders als restauratoren van met name roerend cultureel 

erfgoed. Uit de aandachtspunten in deze ICN-handreiking  is door RN deze richtlijn samengesteld. 

Voor het eindrapport zijn de volgende elementen relevant:  

 

1. Gegevens restaurator 

a. Naam en adresgegevens van de restaurator  

b. Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en/of Btw-identificatienummer  

c. Bankgegevens (eventueel) 

d. Handels-/ leveringsvoorwaarden (overhandigd bij eerste contact dus verwijzing volstaat) 

e. Offerte datum / datum overeenkomst 

 

2. Gegevens opdrachtgever 

a. Naam en adresgegevens van de opdrachtgever 

b. Opdracht datum 

 

3. Object- (of collectie)gegevens  

a. Basisgegevens van een object of een collectie  

b. Waardering object  

c. Conditiebeschrijving (Voor en Na behandeling inclusief een beschrijving van opvallende 

kenmerken, onbehandelde beschadigingen of oude restauraties) 

d. Extra onderzoek (buiten de eerste opname / voorafgaand aan opdracht)  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4. Behandelingsgegevens 

a. Periode behandeling / datum rapportage  

b. Beoogde behandeling / oorspronkelijke behandelingsvoorstel 

c. Uitgevoerde behandeling, inclusief eventuele afwijkingen van het behandelingsvoorstel 

d. Lijst met alle materialen die bij de behandeling zijn gebruikt, met vermelding van de leverancier, 

het fabricaat en zo mogelijk de samenstelling. Als materialen zijn gemengd, moet bij voorkeur de 

onderlinge verhouding worden aangegeven  

e. Ondersteunende documentatie zoals foto’s, tekeningen etc. van vóór, tijdens en na de behandeling;  

f. Aanbevelingen voor het bewaren, tentoonstellen of gebruiken (eventuele aanbevelingen voor 

monitoring)  

g. Lijst (eventueel) van de originele onderdelen van het object die (noodgedwongen) verwijderd of 

vervangen zijn bij de behandeling;  

 

Deels gebaseerd op: RESTAURATIEOFFERTES Handreiking, Instituut Collectie Nederland (ICN, 

Amsterdam 2008: https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/handreiking-

restauratieoffertes.pdf 
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