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Inleiding 

De Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten, kortweg Lamo, heeft zich sinds de introductie op het

congres ‘Grenzen aan de groei’ in 1999 een stevige plaats verworven in de praktijk van het collectiebeheer

door musea. De leidraad is breed geaccepteerd als professionele norm bij het selecteren en afstoten van objecten

uit museale collecties. Dat geldt niet alleen voor de musea, die de Lamo als een praktisch verlengstuk van de

Ethische Code aanvaard hebben, maar ook voor veel eigenaren van museale collecties, zoals de overheid.

In de afgelopen jaren hebben verschillende musea ervaring opgedaan met het selecteren en afstoten van objecten.

De Lamo is daarbij een geschikt toetsingskader gebleken. Op dit relatief nieuwe terrein van de museale praktijk

leidt bijna elke casus tot nieuwe inzichten. Bij velen ontstond daarom de behoefte aan een herziening van de Lamo,

gebaseerd op de lessen uit de praktijk.

Het erfgoedselectiebeleid, dat staatssecretaris Medy van der Laan initieerde in haar beleidsbrief ‘Meer dan

de som’ (2004), bood een goede gelegenheid om de aanpassing van de Lamo ter hand te nemen. Vervolgens

drong de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Een vitaal museumbestel’ (2005) nog eens aan op een evaluatie

van de Lamo. Het ICN heeft daarop de herziening van de Lamo in 2006 als project binnen het programma 

Selectie uitgevoerd.

Vernieuwde Lamo

Enkele ontwikkelingen zijn met name van invloed geweest op de herziening van de Lamo. Opvallend is dat de

schaal van afstotingsoperaties is toegenomen. Het gaat steeds vaker om grotere aantallen objecten die

musea willen afstoten om de collectie kwalitatief te verbeteren. Musea hebben behoefte aan een aanpak

waarbij de kosten van de afstotingsoperatie in balans zijn met de waarde van de objecten. De nieuwe Lamo

voorziet ten opzichte van de oude in een vereenvoudigde procedure.

Daarbij houdt de noodzaak om de collectie te verbeteren veelal verband met een wijziging in de huisvestingssituatie

(nieuwbouw) of de beheerssituatie (verzelfstandiging). Beide situaties vormen een belangrijke aanleiding om

afspraken met de eigenaar over het collectiebeleid opnieuw vast te stellen en zonodig aan te scherpen. In de

nieuwe Lamo is daarom ook een passage gewijd aan de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Misschien wel de belangrijkste ervaring was dat de Lamo uit 2000 onvoldoende de concrete museale praktijk

van het selecteren en afstoten weerspiegelde. De hoofdstukken over ethiek en juridische kwesties waren 

onvoldoende toegesneden op het selectie- en afstotingsproces in de praktijk. In de nieuwe opzet is het 

proces uitgangspunt gemaakt voor de structuur van de leidraad. Vanaf de algemene randvoorwaarden tot 

Het ICN markeert schilderijen die worden

afgestoten met een brandmerk op het spieraam.



Dankwoord

De herziening van de leidraad is het resultaat van een brede samenwerking. De opvattingen en afstotings-

ervaringen van verschillende musea en brancheorganisaties zijn terug te vinden in deze uitgave. Het 

Interprovinciaal Overleg, het Landelijk Contact van Museumconsulenten en de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten hebben waardevolle bijdragen geleverd.

De leidraad was er in deze vorm niet geweest als de Klankbordgroep Lamo er niet met een kritisch en

deskundig oog naar had gekeken. Saskia Bak (Fries Museum), Titus Eliëns (Gemeentemuseum Den Haag),

Steven Engelsman (Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden), Peter Sigmond en Kees Schoemaker (Rijksmuseum

Amsterdam), Peter Schoon (Dordrechts Museum), Evert van Straaten (Kröller-Müller Museum), Errol van de

Werdt (Centraal Museum Utrecht), Jelle Reumer (Natuurmuseum Rotterdam), Ien Stijns (Slot Loevestein),

Jaap Bruijntjes (Museum Smallingerland Drachten), en Wilbert Weber (Zeeuws Maritiem MuZEEum) namen,

onder voorzitterschap van Henriëtte van der Linden (ICN), deel aan bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Onder meer de handling fee, de onderlinge verkoop, de bestemming van de opbrengst en de motieven om af

te stoten zijn grondig door hen besproken. De uitkomsten van deze discussies zijn bepalend geweest voor de

uiteindelijke formulering van een aantal passages in de Lamo. Wij danken de leden van de klankbordgroep

hartelijk voor hun tijd en inzet.

Daarnaast danken wij de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, de Museumvereniging, de ethische

commissie van de Museumvereniging en in het bijzonder ook het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam,

het Centraal Museum Utrecht, het Gemeentemuseum Den Haag, Naturalis, Industrion, het Rijksmuseum voor

Volkenkunde Leiden, het Historisch Museum Rotterdam, het Limburgs Museum en het Zeeuws Maritiem

MuZEEum voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van deze leidraad.

10|11 Leidraad voor het afstoten van museale objecten

en met de nazorg wordt zoveel mogelijk stap voor stap de voortgang gevolgd. Het meest concreet komt deze

nieuwe opzet tot uiting in het stroomschema waarmee het proces wordt gevisualiseerd.

De fundamenten van de Lamo zijn ten opzichte van de versie uit 2000 ongewijzigd gebleven. De Ethische

Code die door de International Council of Museums is opgesteld verschafte de inhoudelijke basis. De 

belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe Lamo zijn:

• Een besluit tot afstoting wordt uitsluitend genomen op inhoudelijke gronden

• Het afstoten van museale objecten heeft altijd als doel om de kwaliteit en samenstelling van de collectie

te verbeteren en/of de objecten een plaats te geven waar ze beter functioneren

• Een afstotingsoperatie voldoet aan de criteria: zorgvuldig, transparant en verantwoord

• Objecten worden alléén afgestoten wanneer zekerheid bestaat over het feit dat het museum eigenaar is 

of wanneer de eigenaar toestemming heeft verleend

• Objecten die in aanmerking komen voor afstoting worden áltijd eerst aangeboden aan andere musea

• De verkoop van objecten tussen musea onderling verdient niet de voorkeur en is tussen 

rijkscollectiebeheerders uitgesloten

• Bij herplaatsing bepaalt het museum zelf welke criteria het hanteert om objecten te gunnen aan een 

ander museum

• Het afstoten van belangrijke objecten moet op objectniveau gedocumenteerd worden. 

Voor minder belangrijke objecten gelden soepelere regels

• Als geen museale belangstelling bestaat voor overtollige objecten, kan het museum overgaan tot 

verkoop, bij voorkeur via een veiling

• Opbrengsten uit verkoop mogen uitsluitend worden besteed ter verbetering van de collectie door middel 

van aankoop, actieve conservering of restauratie 

• De afstotingsoperatie wordt zorgvuldig gedocumenteerd

Op de website van het ICN is de Lamo digitaal beschikbaar. 



De Lamo in het kort

Vooraf

• Zowel de eigenaar als het museum kan het initiatief nemen tot afstoting. Ieder heeft vervolgens een 

eigen rol en verantwoordelijkheid in dat proces. Het spreekt vanzelf dat het museum de selectie 

maakt van objecten die voor afstoting in aanmerking komen

• Een besluit tot afstoting wordt uitsluitend op inhoudelijke gronden genomen

• Opbrengsten uit verkoop worden uitsluitend besteed aan verbetering van de kwaliteit van de 

collectie door middel van aankopen of door actieve conservering c.q. restauratie van objecten

Voorbereiding

• Hanteer de Ethische Code voor Musea samen met deze leidraad als uitgangspunt bij afstoting

• Maak een collectieplan

• Vraag de eigenaar/subsidiënt van de collectie in te stemmen met het collectieplan

• Stel vast of de museumdirecteur van de eigenaar/bevoegd gezag een mandaat heeft gekregen 

met betrekking tot selectie en afstoting en zo ja, welk

• Richt grotere afstotingsoperaties projectmatig in

Selectie

• Beschrijf waarom objecten worden afgestoten

• Stel criteria op om te kunnen bepalen welke objecten voor afstoting in aanmerking komen en 

bepaal binnen welke context die criteria worden toegepast

• Overweeg de geselecteerde objecten bijeen te plaatsen

• Zorg ervoor dat na de eerste globale selectie de volgende zaken worden gecontroleerd: de 

cultuurhistorische waarde, de volledigheid van de registratie en (foto)documentatie, de herkomst 

en het eigendom, eventuele subsidievoorwaarden. Doe dit voor objecten uit de A- en B-categorie van 

het Deltaplan (zie bijlage 2) op objectniveau. Volg voor minder belangrijke objecten een vereenvoudigde 

procedure

• Vul de registratiegegevens zo nodig aan en leg de geselecteerde objecten vast op foto

• Bepaal of externe deskundigen moeten worden geraadpleegd

• Zorg dat duidelijk is hoe objecten in de collectie zijn gekomen en wie de juridische eigenaar is

• Retourneer bruiklenen aan de bruikleengever of diens erfgenamen of rechtsopvolgers
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Johan Bernard de Hoog,

‘Wachten op vader’, 1896. 

Geselecteerd uit de collectie 

van het Marinemuseum, 

Den Helder (2006). 
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• Ga na of sprake is van een bewaarneming

• Ga na of er beperkende voorwaarden zijn verbonden aan geselecteerde objecten die ooit door 

een schenking, legaat of erfstelling zijn verkregen

• Ga na of de geselecteerde objecten met subsidie zijn verworven of gerestaureerd

• Stel na afloop van de controles een shortlist op van af te stoten objecten/deelcollecties en leg deze 

met redengeving voor aan het bevoegd gezag ter besluitvorming

• Overweeg om objecten op de shortlist zodanig te markeren dat duidelijk wordt dat ze uit de collectie 

van het museum zijn verwijderd

Herplaatsen

• Bied overtollige objecten altijd eerst aan andere musea aan

• Bij voorkeur geen verkoop aan andere musea. Tussen beheerders van rijkscollecties is verkoop van 

overtollige objecten uitgesloten

• Informeer andere musea over het voornemen tot afstoten, geef aan welke objecten voor herplaatsing

in aanmerking komen en maak duidelijk welke gunningscriteria gelden. Bepaal verder welke criteria 

de doorslag geven bij de toewijzing in geval verschillende musea belangstelling hebben voor 

hetzelfde object

• Neem een redelijke termijn in acht om musea te laten reageren op het aanbod

• Ontwerp een procedure voor afhandeling van de reacties

• Handel de overdracht van objecten af met de ondertekening van een overdrachtsverklaring, het 

overdragen van de objectdocumentatie, het organiseren van het transport en het incasseren van een 

eventuele handlingfee of opbrengst uit verkoop

• Zorg voor vervreemding buiten de museumsector als er geen museale belangstelling bestaat voor de 

geselecteerde objecten. Dat kan door middel van schenking, ruil en verkoop

• Neem bij de beslissing om objecten een niet-museale bestemming te geven de volgende aspecten in 

overweging: het belang van het object, de aandacht en zorg die het object zal krijgen na schenking 

en de zichtbaarheid van het object

• Ga bij verkoop alleen in zee met een bonafide handelaar/veilinghouder

Afronding

• Zorg bij vernietiging voor redelijke garanties dat objecten ook daadwerkelijk vernietigd zijn. Maak 

(overzichts)foto’s van de objecten vóór vernietiging

• Neem bij vernietiging contact op met de maker, zodat niet in strijd met zijn persoonlijkheidsrecht 

wordt gehandeld

• Geef in de (geautomatiseerde) collectieregistratie aan dat de objecten uit de collectie zijn verwijderd

• Documenteer de afstotingsoperatie zorgvuldig en geef zoveel mogelijk openheid van zaken 

De rol en verantwoordelijkheid van
eigenaren van museale objecten

• Vaak zijn museale objecten eigendom van overheden, vriendenverenigingen of stichtingen. 

De eigenaar moet toestemming geven voor afstoting

• Zowel de eigenaar als het museum kan het initiatief nemen tot afstoting. Ieder heeft vervolgens een 

eigen rol en verantwoordelijkheid in dat proces:

• Het museum beschikt bij uitstek over de inhoudelijke kennis en deskundigheid met betrekking tot 

de collectie. Het spreekt daarom vanzelf dat het museum de selectie maakt van objecten die voor 

afstoting in aanmerking komen, en niet de eigenaar

• Selecteren en afstoten moeten zorgvuldig gebeuren. Een besluit tot afstoting wordt uitsluitend op 

inhoudelijke gronden genomen. De eigenaar dient erop toe te zien dat de juiste procedure wordt 

gevolgd. Die procedure wordt beschreven in deze leidraad

• De eigenaar dient erop toe te zien dat de eventuele opbrengsten uit verkoop uitsluitend worden 

besteed aan de verbetering van de kwaliteit van de collectie door middel van aankopen of door 

actieve conservering c.q. restauratie van objecten



Verklarende woordenlijst

Afstoten:

Het schenken, ruilen, verkopen of vernietigen van objecten uit de collectie. Onder afstoten valt expliciet niet

het in langdurige bruikleen geven van objecten

Museale objecten:

Alle objecten die in het collectieregistratiesysteem van het museum zijn opgenomen, aangevuld met de 

objecten die zich in het museum bevinden met de bedoeling ze op te nemen in de collectie

Overtollige objecten:

Objecten die geen functie meer (kunnen) vervullen in de collectie en daarom voor afstoting in 

aanmerking komen

Herplaatsen:

Het schenken, ruilen of verkopen van objecten aan een ander geregistreerd of erkend museum
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Detail van een balans uit de collectie van voormalig Museum

van het IJkwezen te Delft, geveild in 2001. 



1. Voorbereiding

Randvoorwaarden

Zorg ervoor dat aan onderstaande randvoorwaarden is voldaan vóórdat met selecteren en afstoten wordt

gestart. Deze randvoorwaarden waarborgen de zorgvuldigheid en transparantie van de operatie (zie schema

1. Voorbereiding, pagina i).

De Ethische Code voor Musea 

De Ethische Code voor Musea bestaat uit een aantal beginselen en richtlijnen voor professioneel 

museaal handelen. Hanteer de code samen met deze leidraad als uitgangspunt bij afstoting.

In 2004 heeft de International Council of Museums (ICOM) een nieuwe ethische code vastgesteld. Die code 

is de opvolger van de Gedragslijn voor Museale beroepsethiek. In 2006 heeft de ethische commissie van de

Museumvereniging op verzoek van de Museumvereniging een werkgroep ingesteld die een vertaling heeft

gemaakt van de nieuwe code. Tijdens de samenstelling van deze leidraad was die vertaling nog niet 

vastgesteld. Hoofdstuk 2 van de vertaling vormt echter wel de referentie voor deze leidraad. 

De Museumvereniging heeft in haar lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen dat leden geacht worden de

gedragslijn als uitgangspunt voor hun handelen te hanteren. Dezelfde voorwaarde stelt de Stichting Het 

Nederlands Museumregister aan geregistreerde musea. 

Collectieplan

Maak een collectieplan. Het collectieplan is een document dat inzicht geeft in de missie en doel-

stellingen van het museum, de samenstelling en kwaliteit van de collectie (het collectieprofiel), en 

het beleid ten aanzien van de collectie. 

De geschiedenis en de missie van het museum zijn bepalend voor de wijze waarop de collectie is

samengesteld. De kenmerkende samenstelling van de collectie wordt het collectieprofiel genoemd. Het 

collectieprofiel wordt beschreven in het collectieplan. Besteed aandacht aan de context waarbinnen het

profiel wordt bepaald (internationaal, nationaal, regionaal, lokaal, de eigen collectie). Bepaal aan de hand

van het profiel welke objecten goed of minder goed passen in de collectie. Objecten die niet (meer) passen in

het profiel komen in aanmerking voor afstoting. 
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Neem in het collectieplan een passage op over selectie en afstoting. Maak in het plan duidelijk dat in het 

proces van afstoting de gehele collectie in ogenschouw is genomen, dat afstoting een logisch gevolg is van

het collectiebeleid en dat de keuzes worden bepaald door de kwaliteitseisen die aan de collectie worden

gesteld. Het collectieplan heeft een geldigheid van vier of vijf jaar (een beleidsperiode) en moet dan 

bijgesteld of opnieuw vastgesteld worden. Voor een legitimering van een afstotingsoperatie is het aan 

te bevelen de eigenaar en/of de subsidiënt te vragen in te stemmen met het collectieplan.

Handelingsmandaat 

Stel vast of de museumdirecteur van de eigenaar/bevoegd gezag een mandaat heeft gekregen met betrekking

tot selectie en afstoting en zo ja, welk. Bij een mandaat gaat het om overdracht van bestuurlijke bevoegd-

heden. Het beheer van de collectie kan overgedragen zijn aan het museum middels een mandaat. 

Relevante documenten bij het bepalen van het mandaat kunnen zijn:

• Statuten

• Taakaanwijzing

• Organisatie en mandaatregeling

• Beheersovereenkomst

• Managementcontract

• Reglementen

• Beheersverordening

Museumdirecteuren hebben van de overheid doorgaans een taakaanwijzing gekregen waarin een machtiging

is opgenomen voor het verwerven en afstoten van objecten. Bij een taakaanwijzing gaat het om een privaat-

rechtelijke volmacht omdat het museum daarmee bevoegd is privaatrechtelijke handelingen – zoals verwerven

- te verrichten. Als afspraken over selecteren en afstoten ontbreken, leg deze dan separaat vast. Formeel 

behoudt de eigenaar altijd de eindverantwoordelijkheid. Het museum moet daarom zorgen voor duidelijkheid

omtrent de speelruimte die het heeft.

Veilingmeester Mark Grol in actie op veiling ‘Uit

het depot’, van het Centraal Museum (2006).
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Beheersaspecten

Richt grotere afstotingsoperaties projectmatig in en besteed in het projectplan aandacht aan de 

klassieke beheersaspecten van projectmatig werken.

Afstotingsoperaties kunnen een grote extra belasting voor de organisatie betekenen. Het is van belang voor

het slagen van een afstotingsoperatie dat de werkzaamheden goed begroot, gepland en georganiseerd 

worden. Door een projectmatige aanpak kan van tevoren een inschatting gemaakt worden van de extra 

middelen die nodig zijn. Men krijgt ook inzicht in de extra belasting voor de organisatie bovenop de reguliere

werkzaamheden.

De klassieke beheersaspecten van projectmatig werken zijn organisatie, tijd, geld, kwaliteit, informatie en

communicatie. Beschrijf deze elementen in een projectplan.

NB. Vanzelfsprekend is het niet nodig om voor het afstoten van enkele objecten een complete project-

organisatie op te zetten. Dit geldt ook voor de situatie waarin afstoting al onderdeel is van het reguliere 

collectiebeleid van het museum. 

Projectteam

Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afstotingsoperatie. Het is raadzaam 

om de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende handelingen van de teamleden duidelijk 

te omschrijven.

Houd de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de selectie van objecten en de uitvoerende verant-

woordelijkheid voor het afstoten zoveel mogelijk gescheiden. Daarmee wordt voorkomen dat de discussie

over de gemaakte selectie tijdens de afstoting opnieuw gevoerd wordt. Zelfs bij kleine organisaties is het aan

te bevelen deze scheiding aan te brengen. 

Tijd

Afstotingsoperaties duren in de regel langer dan verwacht en kunnen gemakkelijk een doorlooptijd 

hebben van een jaar.

Houd bij het begroten van de tijd voor een afstotingsoperatie rekening met tijdrovende zaken als:

• Het verkrijgen van toestemming van de eigenaar 

• Het opstellen van selectiecriteria, het bepalen van de gewenste afstotingswijze en het 

formuleren van criteria voor het herplaatsen van objecten

• Het werven van externe projectmedewerkers 

• Het ontwerpen van de administratieve procedures en formulieren

• Het daadwerkelijke selecteren en het logistiek inrichten van dat proces 

• Het aanvullen van de registratie en fotodocumentatie van overtollige objecten 

• Het onderzoeken van de herkomst, de eigendomsstatus en de schenkingsvoorwaarden 

van overtollige objecten 

• Het formeren van een externe toetsingscommissie

• Het (interne) transport en het verpakken van overtollige objecten die worden herplaatst, 

geruild of verkocht

• Bij herplaatsing: het peilen van de belangstelling van andere partijen en het organiseren 

van de wijze waarop zij hun belangstelling voor overtollige objecten kenbaar kunnen maken

Budget

In de regel kost een afstotingsproces veel tijd. De loonkosten zijn daarom een grote factor. Zoek een 

balans tussen de kosten van een zorgvuldige procedure en de kosten die het museum redelijkerwijs 

nog kan besteden aan objecten die het wil afstoten. 

Andere kosten zijn materiaal- en verpakkingskosten en vernietigings- en verwijderingskosten. Houd er

rekening mee dat een afstotingsoperatie extra depotruimte vergt, zowel om de geselecteerde  objecten apart

te kunnen zetten als om de objecten voor het afstoten te kunnen inpakken. Door subsidies of door het

berekenen van een handlingfee bij herplaatsing kunnen inkomsten worden gegenereerd. Fondsen zijn in

sommige gevallen bereid een afstotingsoperatie te subsidiëren, wanneer de objecten daardoor (weer)

toegankelijk worden voor het publiek.

Kwaliteit

zorg ervoor dat een afstotingsoperatie voldoet aan de criteria zorgvuldigheid, transparantie en

verantwoording. Samen met de beschikbare tijd en het budget bepalen deze factoren de 

kwaliteit van de afstotingsprocedure.
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Informatie

Zorg voor een goede documentatie van het project. Dat is niet alleen van belang voor de monitoring 

van het project, maar ook voor de verantwoording achteraf.

Communicatie

Stel een communicatieplan op en zorg voor een eenduidige boodschap. Selecteren en afstoten raakt 

het publieke belang. Pers en publiek willen duidelijk geïnformeerd worden. Door goede communi-

catie kan het museum in- en externe partijen inzicht geven in een selectie- en afstotingsoperatie en 

betrokkenheid creëren.

Beschrijf in een strategische paragraaf welke organisatiedoelen met behulp van communicatie gerealiseerd

moeten worden. Het communicatieplan geeft antwoord op de volgende vragen:

• Wie moet met welke communicatie worden bereikt? Omschrijf, zo concreet mogelijk, de doelgroepen 

en splits ze zo nodig uit

• Wat moet bij elke doelgroep worden bereikt? Communicatieprocessen verlopen vaak in fasen. Ga na in 

welke fase van het project welk aspect van belang is 

• Welke ‘ambassadeurs’ kunnen het beste ingezet worden? Zet diegene in die voor elk van de doelgroepen 

het meest geloofwaardig is, bijvoorbeeld: de voorzitter van een koepelorganisatie, de burgemeester of 

een kopstuk uit het veld

• Welke boodschap moet worden overgebracht? Wat zijn belangrijke feiten, waartoe wordt elke doelgroep 

opgeroepen en hoe wordt dat gepresenteerd?

• Welke media moeten worden ingezet? Kies media met specifieke eigenschappen die aansluiten bij het 

communicatiedoel. Bekijk ook per medium wat het bereik is en wat de kosten zijn

• Wie is voor welke actie verantwoordelijk en wanneer moet deze actie voltooid zijn? Koppel een verant-

woordelijke aan de uit te voeren acties en stel een deadline. Bepaal wie de woordvoerder is

Over het algemeen geldt dat eerst de interne communicatie (en organisatie) op orde moet zijn, zodat het 

personeel geïnformeerd en betrokken is, voordat naar buiten kan worden getreden.



2. Selectie

Doel van de afstotingsoperatie   

Beschrijf waarom objecten worden afgestoten (zie schema 2. Selectie, pagina ii). 

Het voornaamste doel van een afstotingsoperatie is doorgaans het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik

van de collectie en het aanscherpen van het collectieprofiel. Daarnaast kan het doel zijn om de afgestoten

objecten op een betere plaats te krijgen, zoals een museum waar ze wel binnen het collectieprofiel passen of

– als dat niet mogelijk is – een openbare instelling of een particuliere verzameling.

Selectiecriteria

Stel criteria op om te kunnen bepalen welke objecten voor afstoting in aanmerking komen en bepaal binnen

welke context (internationaal, nationaal, regionaal, lokaal, de eigen collectie) die criteria worden toegepast. 

De argumenten om een object wel of niet af te stoten zijn legio. Maak vanuit de eigen positie van het 

museum een afweging welke argumenten de doorslag geven bij de collectievorming. Duidelijkheid over de

missie en doelstellingen van het museum, inzicht in de aard en omvang van de collectie en de positie ten

opzichte van collega-instellingen zijn bij het maken van die afweging belangrijk. In bijlage 1 is een lijst

opgenomen van argumenten voor en tegen afstoting.

Ook de Deltaplancriteria in bijlage 2 kunnen in gespiegelde vorm gebruikt worden om de argumenten voor 

afstoting scherper te krijgen. 

Wat ook kan, is omgekeerd te werk gaan en de verzamelcriteria als uitgangspunt nemen voor selectie.

Objecten die niet voldoen aan de verzamelcriteria kunnen worden afgestoten. 

Door toepassing van verzamel- of selectiecriteria ontstaat een eerste grove selectie van objecten die voor 

afstoting in aanmerking komen.

Objecten bijeenplaatsen

Overweeg de geselecteerde objecten fysiek bijeen te plaatsen. 
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die total loss zijn, kan eenvoudiger. Dit geldt ook voor deelcollecties die bestaan uit grote hoeveelheden min

of meer vergelijkbare objecten (bulkcollecties) van lage kwaliteit, waarvan duidelijk is wie de eigenaar is en onder

welke voorwaarden ze ooit aan het museum zijn geschonken. Voor dergelijke deelcollecties geldt procedure 2: 

Procedure 2

• formuleer de redengeving voor afstoting (voor de gehele deelcollectie ineens)

• beschrijf de objecten en maak foto’s of beschrijf de deelcollectie globaal/steekproefsgewijs en maak 

overzichtsfoto’s

• bied de objecten eerst aan voor herplaatsing in andere musea alvorens over te gaan tot verkoop buiten 

de museumsector, dan wel vernietiging van de objecten (zie voor vernietiging pagina 49)

Collectieregistratie en fotografie

Om objecten goed te kunnen herplaatsen moet de collectieregistratie en fotodocumentatie in orde 

zijn. Wanneer dit niet het geval is, moet dat voor objecten uit de A- en B-categorie op objectniveau 

gebeuren. Minder belangrijke deelcollecties categorie C en D, kunnen globaal worden beschreven en

gedocumenteerd door middel van overzichtsfoto’s. Mocht dit onmogelijk zijn, bekijk dan of bij

herplaatsing de registratie en fotografie door de begunstigde partij kan worden uitgevoerd of bij 

verkoop door het veilinghuis. In alle gevallen geldt echter dat de documentatie adequaat plaatsvindt.

In veel musea bevinden zich ongeregistreerde/niet gelabelde objecten van weinig waarde die het museum

graag wil afstoten. Beantwoord eerst de vraag waarom de objecten niet geregistreerd/gelabeld zijn. Redenen

kunnen zijn:

• Werkachterstand

• Geen prioriteit

• Geringe kwaliteit 

• Kapot

• Oorspronkelijk in tijdelijke bewaring genomen voor een andere partij en steeds gecontinueerd 

• De labels/stickers zijn zoekgeraakt. Mogelijk staan de objecten wel geregistreerd in de computer, de 

kaartenbak of het inventarisboek

Als duidelijk is waarom objecten niet geregistreerd zijn, bepaal dan alsnog de cultuurhistorische waarde van

de objecten.
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Het samenbrengen van objecten leidt tot een duidelijker beeld van de af te stoten verzameling(en) en

voorkomt dat afstoting een administratieve handeling wordt die achter de computer wordt uitgevoerd. Het

bijeenbrengen van objecten versnelt bovendien de bewerking en is praktisch omdat meteen de aanwezigheid

kan worden gecontroleerd. Ook kan het handig zijn om objecten bij elkaar te plaatsen voor een kijkdag naar

aanleiding van een herplaatsingstraject (zie hoofdstuk 3).

Controle

Zorg ervoor dat na de eerste globale selectie de volgende zaken worden gecontroleerd: de cultuurhistorische

waarde, de volledigheid van de registratie en (foto)documentatie, de herkomst en het eigendom en eventuele

subsidievoorwaarden.

Cultuurhistorische waarde

Stel de cultuurhistorische waarde van de objecten vast aan de hand van de Deltaplansystematiek

of een vergelijkbaar waardestellend kader.  Bepaal binnen welke context de waarderingscriteria 

worden gehanteerd. 

Er zijn belangrijke en minder belangrijke objecten. Elk museum kan dat onderscheid zelf maken. De 

cultuurhistorische waarde bepaalt in belangrijke mate de inspanning die moet worden geleverd om objecten

af te stoten. Is de waarde nog niet vastgesteld, dan is het museum nog niet toe aan selecteren en afstoten.

Bij het afstoten van belangrijke objecten, bijvoorbeeld uit de categorie A en B van het Deltaplan, moet 

worden voldaan aan procedure 1:

Procedure 1

• leg de redengeving voor afstoting en de besluitvormingsmomenten op objectniveau vast 

• registreer en fotografeer de objecten uitvoerig en maak de objectdocumentatie compleet 

• onderzoek de authenticiteit en herkomst en de schenkingsvoorwaarden van de objecten op zodanige 

wijze dat zekerheid bestaat over het feit dat de objecten afgestoten kunnen worden 

• leg het voornemen tot afstoting voor aan externe deskundigen en leg hun oordeel schriftelijk vast

• laat de objecten taxeren 

• bied de objecten eerst aan voor herplaatsing in andere musea alvorens andere afstotingstrajecten te volgen

• registreer bij herplaatsing wie de nieuwe eigenaar is

Het afstoten van minder belangrijke objecten, bijvoorbeeld uit de Deltaplancategorieën C en D of objecten



1. Het museum is eigenaar van een object

2. Het museum is geen eigenaar, maar houder van een object. Het begrip ´houder´ wil zeggen dat het 

museum de objecten voor een ander dan zichzelf houdt en optreedt als beheerder

Ad 1. 

Als het museum eigenaar is van de objecten, dan is het in beginsel bevoegd om de objecten af te stoten. Er

kunnen echter beperkingen gelden ten aanzien van schenkingen en/of gesubsidieerde aankopen, dan wel

restauraties. Deze beperkingen worden hierna behandeld.

Ad 2. 

Wanneer het museum houder is van de objecten, is toestemming nodig van de eigenaar om ze af te stoten.

Het museum is houder in de volgende gevallen:

• Het museum is bruikleennemer

• Het museum is bewaarnemer

• In alle andere gevallen waarbij vaststaat dat het museum geen eigenaar is en een derde rechthebbende 

is op de objecten, voor welke derde het museum de objecten houdt. In deze gevallen kan er sprake zijn 

van bezit. Een bezitter verwerft na drie jaar de eigendom, mits de bezitter te goeder trouw is op het 

moment van bezit

Een museum kan zich als houder niet eenzijdig eigenaar maken van objecten die het houdt voor een ander,

ook al weet het museum niet wie de eigenaar is. Een houder kan ook nooit door louter tijdsverloop eigenaar

worden van een object. Zie Burgerlijk Wetboek boek 3 art. 107-125. 

Bewaarneming

Ga na of sprake is van een bewaarneming. Een bewaarneming is een overeenkomst op grond waarvan

een object door een bewaargever aan een bewaarnemer (het museum) in bewaring wordt gegeven.

De hoofdverplichting bij bewaarneming is het bewaren en teruggeven van de objecten. Daarbij komt natuurlijk

de zorg als een goed bewaarder van de objecten. 
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Raadplegen externe deskundigen

Overweeg bij afstoting externe deskundigen te raadplegen om ook andere belangen dan het

museumbelang te laten meewegen in het afstotingsproces.

Schakel in ieder geval bij het voornemen tot afstoting van objecten uit de categorieën A en B van het 

Deltaplan externe deskundigen of erfgoedautoriteiten in. Wanneer het om de rijkscollectie gaat, komt het 

Instituut Collectie Nederland daarvoor in aanmerking. In andere situaties kan bijvoorbeeld de provinciaal

museumconsulent worden ingeschakeld. 

Herkomstonderzoek 

Doe in de selectiefase van de afstotingsoperatie zorgvuldig onderzoek naar de herkomst van de 

geselecteerde objecten. Besteed daarbij aandacht aan de volgende zaken:

• Eigendom

• Bewaarneming

• Bruikleen

• Schenking

• Gift

• Erfstellingen en legaten

• Subsidies

In deze leidraad worden de verschillende aspecten van het herkomstonderzoek zo volledig mogelijk behan-

deld. In de praktijk kan het museum echter met unieke gevallen te maken hebben waarvoor deze leidraad

geen passende oplossing biedt. In die gevallen kan het raadzaam zijn externe juridische expertise in te

schakelen. 

Eigendom

Bij afstoten is de eigendomsvraag van groot belang. Zorg dat duidelijk is hoe de objecten in de 

collectie zijn gekomen en wie de juridische eigenaar is.

Een museum is alleen bevoegd een object in eigendom over te dragen als het de eigenaar is van dat object of

toestemming van de eigenaar heeft om dat te doen.

Hoe ingewikkeld de museumstructuur ook is, er zijn slechts twee uitgangsposities:



Van een bewaarneming is sprake in de volgende gevallen:

• Objecten die door de maker ter beoordeling zijn aangeboden met de bedoeling te komen tot verkoop.

Tot een verkoop komt het echter niet en de objecten zijn in het depot blijven staan

• Objecten die in oorlogssituaties onder onduidelijke omstandigheden zijn afgegeven

• Objecten die voor derden in het museumdepot zijn geplaatst in het kader van tijdelijke huisvesting en 

nooit werden opgehaald

• Objecten die ter restauratie of beoordeling zijn binnengekomen en nooit opgehaald zijn

• Objecten die per abuis tussen bruiklenen zijn geraakt die aan het museum zijn geretourneerd

Omdat een overeenkomst tot bewaarneming al tot stand komt bij wilsovereenstemming, komt het in de 

praktijk vaak voor dat de overeenkomst niet schriftelijk is vastgelegd. Wel is het mogelijk dat het bewaarloon

op schrift gezet is. Professionele bewaarnemers, de bewaarnemers die in de uitoefening van beroep of

bedrijf een overeenkomst zijn aangegaan, hebben namelijk recht op bewaarloon.

Zie Burgerlijk Wetboek boek 7 art. 600-605. 

Het museum doet er goed aan om in eerste instantie alles te doen dat redelijkerwijs mogelijk is om de

herkomst van het object vast te stellen. Indien dit niet lukt, kan het object in beginsel niet worden

afgestoten.

Bruikleen

Retourneer bruiklenen aan de bruikleengever of diens erfgenamen of rechtsopvolgers. 

Strikt genomen valt een bruikleen buiten deze leidraad. Er verandert immers niets in de eigendomssituatie

wanneer de bruikleen wordt geretourneerd. De objecten zijn eigendom van de bruikleengever en dat blijft zo

als de objecten weer aan de bruikleengever teruggegeven worden. Toch is er goede reden om in deze leidraad

aandacht te besteden aan langdurige bruiklenen.

Op de eerste plaats wordt in de museale praktijk een langdurige bruikleen vaak als deel van de collectie

gezien. Langdurige bruiklenen staan normaal gesproken ook ingeschreven in het collectieregistratiesysteem.

Wanneer een langdurige bruikleen beëindigd wordt, verandert de eigendomssituatie niet, maar de objecten

worden wel uit de collectieregistratie van de bruikleennemer verwijderd.  Daarom lijkt langdurige bruikleen

op afstoten, ook al is het dat niet. Bovendien kan het voorkomen dat een bruikleen niet zomaar ongedaan

gemaakt kan worden. Vandaar dat er in deze leidraad aandacht aan besteed wordt. 
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Diverse maten, gewichten en meetinstrumenten uit de collectie

van voormalig Museum van het IJkwezen te Delft, geveild in 2001. 



Schenking is geen eenzijdige rechtshandeling (zoals dat bij een legaat het geval is) maar een wederkerige

overeenkomst die tot stand komt door aanbod en aanvaarding, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden.

Wanneer sprake is van een schenking zonder voorwaarden, dan is er niets aan de hand en kunnen de 

objecten worden afgestoten. Overweeg echter om de schenker of diens erfgenamen van het voornemen om

de objecten af te stoten op de hoogte te stellen. Mochten de schenker of de erven bezwaren hebben tegen

het afstoten, dan kan het museum besluiten om de objecten terug te geven. Het museum kan ook tot een 

andere overeenkomst met de schenker of de erven besluiten. 

De voorwaarde die wordt verbonden aan een schenking vormt een contractuele verbintenis voor de 

begiftigde. Handelt de begiftigde in strijd met de voorwaarde die is verbonden aan de schenking dan pleegt

de begiftigde wanprestatie. In dat geval kan de schenker naar de rechter stappen en de begiftigde aanklagen.

De rechter kan bij niet-naleving van de voorwaarden de overeenkomst vernietigen. De schenking wordt dan

weer eigendom van de schenker. De rechter beslist wie de proceskosten moet betalen.

De begiftigde kan aan de rechter vragen om een wijziging van de voorwaarden, een zogenaamde 

vervallenverklaring.

Gift

Een gift is een geldelijke tegenprestatie die niet conform de werkelijke waarde van het object 

plaatsheeft. Een gift is iedere handeling die ertoe strekt dat de handelende een ander ten koste 

van eigen vermogen verrijkt.

Het onderscheid tussen schenking en gift is belangrijk omdat er bij een gift geen sprake is van een

overeenkomst zoals bij schenking, zodat er ook geen ruimte is om voorwaarden aan de gift te verbinden.

Voorts is de financiële aard van een gift anders dan die van schenking omdat het ‘om niet’ element van

schenking ontbreekt bij een gift. Een voorbeeld van een gift is een verkoop tegen een vriendenprijs of tegen

een symbolisch bedrag. 

Zie Burgerlijk Wetboek boek 7 art. 175-188.
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In het geval van een bruikleen kunnen zich twee problemen voordoen:

1. De bruikleengever is niet meer te achterhalen

2. De bruikleengever weigert de objecten terug te nemen

Ad 1.

Wanneer de bruikleengever niet meer te achterhalen is, kan de bruikleennemer niet overgaan tot afstoten

van de objecten. De bruikleengever blijft namelijk eigenaar van de bruikleen, de bruikleennemer is slechts

houder en kan zichzelf daarom niet te goeder trouw eigenaar maken. Een eenzijdige opzegging van de 

bruikleenovereenkomst is uitgesloten. In dit geval is handhaving van de status quo of een gang naar de

rechter de enige optie. Het is om die reden raadzaam langdurige bruikleenovereenkomsten met enige 

regelmaat te controleren en te actualiseren. 

Ad 2.

De bruikleengever kan weigeren de objecten terug te nemen. Hoewel de bruikleennemer altijd gehouden is

de bruikleen terug te geven, rust er geen verplichting op de bruikleengever om de bruikleen terug te nemen.

Dus als de bruikleennemer de bruikleen terug wil geven maar de bruikleengever wil die niet terug nemen,

ontstaat er een patstelling. Mogelijkheden om hier uit te komen zijn: 

• De bruikleengever schenkt de objecten aan de bruikleennemer. Deze is vervolgens vrij om de objecten 

af te stoten

• De bruikleennemer verzoekt de rechter om de bruikleengever te verplichten de bruikleen terug te 

nemen als deze niet bereid is afstand te doen van het eigendom 

• De bruikleennemer zoekt een andere bruikleennemer die de bruikleen over wil nemen

Zie Burgerlijk Wetboek boek 7A art. 1777-1790.

Schenking

Schenking is een overeenkomst om niet die ertoe strekt dat de ene partij (schenker) ten koste van 

het eigen vermogen de andere partij (begiftigde) verrijkt. Objecten die zijn geschonken, kunnen door

de ontvanger worden afgestoten tenzij voorwaarden aan de schenking zijn verbonden. Ook kunnen 

overwegingen van morele aard aanleiding zijn om voorzichtig om te gaan met afstoting van schenkingen. 



Shortlist overtollige objecten en vaststelling besluit

Stel na afloop van de controles een shortlist op van af te stoten objecten/deelcollecties en leg deze 

met redengeving voor aan het bevoegd gezag ter besluitvorming. Streef naar een gestaffeld systeem 

waarbij objecten van weinig waarde na een eenvoudig besluitvormingstraject kunnen worden 

afgestoten en objecten van veel cultuurhistorische waarde moeten worden voorgelegd aan bijvoorbeeld 

(achtereenvolgens) managementteam, raad van toezicht, bestuur, wethouder, gemeenteraad.

Objecten markeren

Overweeg om af te stoten objecten op de shortlist zodanig te markeren dat duidelijk wordt dat ze uit 

de collectie van het museum zijn verwijderd. Vooral nadat het herplaatsingstraject is doorlopen en 

objecten worden verkocht of geschonken aan andere partijen dan musea, kan dit wenselijk zijn. Een 

merkteken voorkomt onduidelijkheid over de herkomst. Markeren kan door middel van een 

gravering, stempel of  brandmerk.
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Erfstellingen en legaten

Ga na of er beperkende voorwaarden verbonden zijn aan geselecteerde objecten die ooit door een 

legaat of erfstelling zijn verkregen. 

Er is een onderscheid tussen erfstellingen en legaten. Bij een erfstelling laat een erflater in zijn testament

aan één of meer personen zijn gehele nalatenschap of een deel daarvan na, inclusief alle rechten en 

verplichtingen. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater een vorderingsrecht toekent 

aan één of meer personen onder exacte omschrijving van het goed dat wordt vermaakt. 

Erfstellingen en legaten zijn ‘makingen’. Een making verschilt juridisch van een schenking omdat er bij

makingen geen sprake is van een overeenkomst. Dat wil zeggen dat een legaat of erfstelling zonder 

uitdrukkelijke aanvaarding verkregen kan worden. Net als bij schenking kan aan een legaat of erfstelling 

ook een voorwaarde of een last worden verbonden. Soms kan zo ń last of voorwaarde bezwaarlijk zijn voor

het museum. In dat geval kan overwogen worden om bij de rechter een verzoek om een wijziging of een 

vervallenverklaring van de voorwaarde of last die zijn verbonden aan het legaat of de erfstelling in te dienen.

Neem bij afstoting van een legaat of erfstelling altijd contact op met de erven van de legataris.

Zie Burgerlijk Wetboek boek 4 art. 42- 54 en art. 115-134.

Subsidies 

Ga na of de geselecteerde objecten met subsidie zijn verworven of gerestaureerd. Ga na of er aan de 

subsidie voorwaarden verbonden zijn.  

Subsidiënten kunnen bij het verlenen van subsidies voorwaarden stellen die bijvoorbeeld inhouden dat het

museum om toestemming moet vragen om objecten uit de collectie af te stoten. Laat het museum dit na, 

dan kan de subsidiënt de reeds uitbetaalde subsidies terugvorderen. Is er toestemming verleend door de 

subsidiënt om één of meerdere objecten af te stoten, dan kan de subsidiënt een vergoeding eisen omdat de

opbrengsten van het afstoten een eigen vermogen opleveren. 

Zie Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 4 titel 4.2 en Wet op het specifiek cultuurbeleid.



3. Herplaatsen

Gunningscriteria

Gunningscriteria zijn criteria op basis waarvan wordt bepaald aan welke musea overtollige objecten 

worden gegund bij herplaatsing (zie schema 3. Herplaatsen, pagina iii).

Bied overtollige objecten altijd eerst aan aan andere musea. Bij voorkeur geen verkoop aan een ander 

museum. Tussen beheerders van rijkscollecties is verkoop van overtollige objecten uitgesloten. Stel 

voorwaarden op voor overname. Als gunningscriteria kunnen worden gebruikt:

De begiftigde:

• beheert inhoudelijk een vergelijkbare collectie

• beheert een collectie met een vergelijkbare eigendomsstatus (bijvoorbeeld gemeente-gemeente)

• heeft zijn belangstelling voor objecten duidelijk gemotiveerd en de argumenten om objecten af te stoten 

zijn gespiegeld aan de motivering van het begunstigde museum

• is een belangrijke samenwerkingspartner

• is gehuisvest in dezelfde plaats, regio of provincie

• is geregistreerd in het Nederlands Museumregister

• is bereid de objecten te restaureren

• is bereid de objecten te registreren en deze registratie ter beschikking te stellen

• is bereid tot betaling van een handling fee

• is bereid tot het tekenen van een overdrachtsverklaring

• De af te stoten objecten vormen een goede aanvulling op de collectie van het begunstigde museum

• Wie het eerst komt, die het eerst maalt

• Objectclusters blijven bijeen 

• Het transport en de eventuele verzekering van objecten tijdens het transport zijn voor rekening van 

het begunstigde museum. Het transport vindt voorts binnen redelijke termijn plaats

Bepaal verder welke criteria de doorslag geven bij de toewijzing in geval verschillende musea belangstelling

hebben voor hetzelfde object.

38|39 Leidraad voor het afstoten van museale objecten



40|41 Leidraad voor het afstoten van museale objecten

Handling fee

De handling fee dekt (deels) de begeleidings-, administratie- en emballagekosten die het museum maakt om

overtollige objecten gereed te maken voor overdracht. De handling fee is niet afhankelijk van de waarde van

het object, maar wel van het aantal objecten. De fee is voor alle objecten gelijk. Kies een redelijk bedrag, dat

in verhouding staat tot de kosten, maar geen grote drempel opwerpt.

Musea informeren

Informeer andere musea over het voornemen tot afstoten, geef aan welke objecten voor herplaatsing in 

aanmerking komen en maak duidelijk welke gunningscriteria gelden. 

Neem een redelijke termijn in acht om musea te laten reageren op het aanbod. Het moet aannemelijk zijn

dat musea binnen die termijn kennis hebben kunnen nemen van de objecten en een afweging hebben kunnen

maken. Dat is mede afhankelijk van de vorm van communicatie. 

Het informeren van musea kan op de volgende manieren: 

1. Informeer zoveel mogelijk musea (gelijktijdig of gefaseerd) over de objecten die beschikbaar zijn voor overname 

2. Neem rechtstreeks contact op met musea die belangstelling zouden kunnen hebben voor de objecten. 

In veel gevallen gaat het om collega-musea die op vergelijkbare terreinen verzamelen

De eerste optie verdient uit het oogpunt van transparantie de voorkeur.

Het informeren van musea kan door middel van telefoon, e-mail, brief, website, museumconsulenten, een

tentoonstelling, vakbladen, kranten of via de Herplaatsingsdatabase.

Geef aan hoe musea moeten reageren en hanteer een deadline. Maak ook de gunningscriteria in een vroeg

stadium bekend. 

Tentoonstelling

Overweeg van de overtollige objecten een tentoonstelling te maken. De tentoonstelling kan uitstekend als 

platform dienen om reacties en belangstelling te peilen.

In 2006 heeft een aantal musea geëxperimenteerd met het maken van een tentoonstelling van objecten die

ze wilden afstoten. De tentoonstellingen maakten veel reacties los en leverden een belangrijke bijdrage aan

de transparantie en verantwoording van de afstotingsoperatie.

Opbouw veiling ‘Uit het depot’

van het Centraal Museum

Utrecht (2006).



Het museum kan besluiten te herplaatsen middels schenking, gift, ruil of verkoop.

Zie Burgerlijk Wetboek boek 3 art. 83-92.

Schenking 

In het hoofdstuk over herkomstonderzoek is schenking al besproken. De situatie is bij herplaatsen

echter omgekeerd. Het museum dat afstoot is dan niet begiftigde, maar schenker en heeft dus een 

andere rol. 

Overweeg om aan de schenking voorwaarden te verbinden. Handelend in de geest van de Collectie Nederland kan

het schenkende museum voorwaarden stellen die er voor zorgen dat de geschonken objecten binnen het publieke

domein blijven. Ook kan door middel van voorwaarden worden voorkomen dat de objecten worden verhandeld. 

Mogelijke voorwaarden zijn:

• De begiftigde informeert de schenker wanneer hij voornemens is de geschonken objecten af 

te stoten

• De begiftigde dient de objecten terug te geven in geval overgegaan wordt tot afstoten. Aan deze 

voorwaarde kan een termijn verbonden worden, bijvoorbeeld van 5 of 10 jaar

• De objecten mogen alleen opnieuw worden afgestoten als ze bij een ander museum worden herplaatst

Niet alle voorwaarden zijn geoorloofd. Het is niet toegestaan om het begunstigde museum te verbieden de

geschonken objecten af te stoten. 

Gift

Het museum kan ook besluiten de obecten over te dragen middels een gift, waarbij het begiftigde 

museum een symbolisch bedrag betaalt. Aan een gift kunnen geen voorwaarden verbonden worden, 

zoals bij een schenking.

Ruil  

Ruil is een overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de plaats 

van een andere zaak te geven. Ruil kan een uitkomst zijn als het gaat om het afstoten van een 

beperkt aantal objecten. 
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Herplaatsingsdatabase

De Herplaatsingsdatabase is een platform op internet waarop musea objecten kunnen aanbieden die voor

herplaatsing in aanmerking komen. 

De website is toegankelijk voor iedereen, maar alleen musea die in het bezit zijn van een inlogcode kunnen

reageren op het aanbod van overtollige objecten. Door overtollige objecten op de database te plaatsen, worden

ze voor andere musea zichtbaar en beschikt elk museum op hetzelfde moment over dezelfde informatie. Voor

de toewijzing van de objecten stelt elk museum zijn eigen gunningscriteria op. De website is te benaderen via

www.herplaatsingsdatabase.nl.

Behandelen en toekennen aanvragen

Nadat musea zijn geïnformeerd over objecten die worden afgestoten, kunnen reacties worden verwacht.

Handel de reacties als volgt af: 

• Registreer en bevestig de reacties

• Overweeg om een kijkdag te organiseren. In de meeste gevallen willen belangstellenden de objecten 

zien. Als het gaat om grote hoeveelheden objecten en veel belangstellenden, is het organiseren van een 

kijkdag zinvol 

• Leg in de afstotingsdocumentatie vast welke gunningscriteria de doorslag hebben gegeven bij de 

toewijzing van objecten 

Denk in het geval van een kijkdag na:

• in welke ruimte (depot?) belangstellenden worden toegelaten 

• of objecten moeten worden klaargezet 

• of belangstellenden objecten mogen hanteren

• op welke wijze belangstellenden eventueel aanwezige registratiegegevens en/of objectdocumentatie 

kunnen raadplegen

Overdracht

Handel de overdracht van objecten administratief af met het ondertekenen van een overdrachtsverklaring,

het overdragen van de objectdocumentatie, het organiseren van het transport en het incasseren van een

eventuele handling fee of opbrengst uit verkoop. 



Niet:

• Personeel van het museum of familie daarvan

Verbind voorwaarden aan de schenking om de juiste omgang met de objecten te bevorderen. Zie pagina 35/35.

Ruil

Zie pagina 43.

Verkoop

Er zijn twee vormen van verkoop. De onderhandse verkoop en de openbare verkoop via een veiling. 

Ga alleen in zee met een bonafide handelaar/veilinghouder.

Onderhandse verkoop

De onderhandse verkoop is minder transparant dan de openbare verkoop en daarom minder 

geschikt. Er kunnen echter redenen zijn om toch voor de onderhandse verkoop te kiezen, zoals:

• Investering in de relatie met de koper

• De handelaar beschikt over een netwerk

• Het museum kent een koper die bereid is de vraagprijs te betalen

• Efficiënt bij één of enkele objecten

• Minder tijdgebonden

Openbare verkoop

Een openbare veilingverkoop heeft vanwege het transparante karakter de voorkeur.

Verkoop de objecten via een veiling als:

• Het museum streeft naar maximale transparantie

• Het gaat om grotere hoeveelheden objecten

• De objecten binnen afzienbare termijn verkocht moeten worden

Maak met het veilinghuis contractuele afspraken over:

• Aanlevering van objectgegevens

• Taxatie
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Op ruil zijn de bepalingen betreffende koop van toepassing, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd

als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor de prestatie die haar toekomt. Laat

voorafgaande aan de ruil de financiële waarde van de overtollige objecten taxeren door een onafhankelijke

deskundige. De vastgestelde waarde geeft houvast bij het bepalen van de waarde waartegen geruild kan 

worden en voorkomt discussie over de redelijkheid. 

Neem voor de vaststelling van de waarde van objecten contact op met een erkend vendu- of veilinghuis of de

Federatie van Taxateurs, Makelaars, Veilinghouders in roerende zaken. Kijk op www.federatie-tmv.nl.

Zie Burgerlijk Wetboek boek 7 art. 49 en 50.

Geen museale belangstelling

Zorg voor vervreemding buiten de museumsector als er geen museale belangstelling bestaat voor de 

geselecteerde objecten. Dat kan door middel van schenking, ruil en verkoop.

Schenking

Neem bij de beslissing om objecten een niet-museale bestemming te geven de volgende 

aspecten in overweging:

• Het belang van het object

• De aandacht en zorg die het object zal krijgen na schenking

• De zichtbaarheid van het object

Suggesties:

• De maker van het voorwerp, of zijn erven, indien het gaat om werk waarop auteurs- 

of beeldrecht rust

• De oorspronkelijke schenker of zijn erven, wanneer het om een aan het museum geschonken 

voorwerp gaat

• Verzamelaarsverenigingen

• Onderwijsinstellingen

• Andere publieke instellingen

• Bezoekers van het museum (een praktijk die door musea met een technische of 

natuurhistorische collectie wel wordt gehanteerd)
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• Verkoperscommissie

• Marketing, publiciteit en catalogus, mailing

• Fotografie t.b.v. de catalogus

• Transport en verzekering

• Veilinglocatie

• Kijkdagen 

• Samenstelling van kavels/lots 

• Limieten

• Onverkochte objecten

• Opslag

• Uitkering van de opbrengst

Zie Burgerlijk Wetboek boek 7 art. 1-44.

Verkoop en volgrecht

Het volgrecht is het onvervreemdbare recht van de maker van een origineel kunstwerk te delen in de

waardevermeerdering van zijn werk, door telkens bij latere verkoop van dat kunstwerk een percentage

te ontvangen van de verkoopprijs. Het is een integrerend bestanddeel van de Auteurswet.

Het volgrecht is verschuldigd als bij de verkoop van het werk - als koper, verkoper of als tussenpersoon -

actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn, zoals veilinghuizen, handelaren en galeries. 

Het volgrecht is niet van toepassing op de eerste verkoop van kunstwerken door (of namens) de maker. 

Het is niet geheel duidelijk of het volgrecht op een museum van toepassing is als het een modern kunstwerk 

rechtstreeks verkoopt aan een belangstellende. Een museum kan namelijk niet aangemerkt worden als een

professionele kunsthandelaar (er is geen winstoogmerk), maar valt ook niet onder de uitzondering die geldt

voor natuurlijke personen. Verkoop derhalve een modern kunstwerk altijd via een professionele tussen-

persoon: een handelaar of veilinghouder. In dit geval is volgrecht verschuldigd. Het veilinghuis moet zorg- 

dragen voor de afdracht van de vergoeding.

Zie Auteurswet art. 43-43g.

Kaart van Algiers, ingekleurde gravure door

Migeon en A. Vuillemin, geselecteerd door

het Marinemuseum (2006).



4. Afronding
Opbrengsten 

Besteed opbrengsten uit de verkoop van objecten uitsluitend aan verbetering van de kwaliteit van de 

collectie (aankoop, actieve conservering of restauratie). Maak over de besteding van eventuele opbrengsten

in een vroeg stadium afspraken met de eigenaar.

Registratie

Geef in de (geautomatiseerde) collectieregistratie aan dat de objecten uit de collectie zijn verwijderd. 

Geef bij objecten uit de Deltaplancategorie A en B bovendien aan waar ze zijn herplaatst. Het is belangrijk

dat gegevens over de afgestoten objecten deel blijven uitmaken van de collectieregistratie, zodat eventuele 

onduidelijkheden omtrent de herkomst in de toekomst gemakkelijk kunnen worden voorkomen (zie schema

4. Afronding, pagina iv).

Vernietiging 

Het vernietigen van objecten is onherroepelijk. Het is raadzaam om een bezinningsperiode te hanteren

tussen het moment van selectie en de daadwerkelijke vernietiging. Soms komt men in die periode tot andere

inzichten op grond van informatie die opeens opduikt of de mening van externen. Zorg voor redelijke

garanties dat objecten ook daadwerkelijk vernietigd zijn en niet via een omweg op de markt komen. Maak

(overzichts)foto’s van de objecten vóór vernietiging. 

Vernietiging van moderne kunst en het auteursrecht

Gaat het museum over tot vernietiging van een kunstwerk dan heeft het, in geval van moderne 

kunst, te maken met het persoonlijkheidsrecht van de kunstenaar op grond van het auteursrecht. 

Neem contact op met de kunstenaar of zijn erven om toestemming te krijgen voor vernietiging zodat niet

in strijd met zijn persoonlijkheidsrecht wordt gehandeld.

Inbreuk op het auteursrecht betekent doorgaans een onrechtmatige openbaarmaking of verveelvoudiging,

maar bij aantasting of verminking van een werk kan er ook sprake zijn van een inbreuk op het persoonlijk-

heidsrecht van de maker.
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De maker heeft namelijk niet alleen een materieel belang bij de exploitatie van zijn werk, maar ook een

ideëel, met zijn makerschap verbonden, belang: zijn persoonlijkheidsrecht. Dit betekent dat te allen tijde

rekening gehouden dient te worden met het persoonlijkheidsrecht van de kunstenaar.

In geval van vernietiging van een object kan een kunstenaar zich niet beroepen op inbreuk op zijn 

auteursrecht. In de jurisprudentie wordt aangenomen dat vernietiging niet valt onder aantasting in de zin

van het auteursrecht en dat het persoonlijkheidsrecht van de maker zich niet verzet tegen vernietiging van

(een stoffelijk exemplaar van) een kunstwerk. Als het gaat om vernietiging van unieke exemplaren, dan wordt

van de eigenaar verwacht dat hij slechts overgaat tot vernietiging indien daarvoor een gegronde reden

bestaat. Bestaat er geen gegronde reden voor de vernietiging, dan zou dat misbruik van het eigendomsrecht

opleveren jegens de maker. Bij vernietiging van een kunstwerk is overleg met de kunstenaar (of zijn erven)

dus van groot belang.

Afstotingsdocumentatie 

Documenteer de afstotingsoperatie zorgvuldig en geef zoveel mogelijk openheid van zaken. 

Een goede documentatie vormt een verantwoording van het handelen en maakt reconstructie van het proces

in de toekomst mogelijk. Maak afspraken over de plaats en de bewaartermijn van de afstotingsdocumentatie.

In verband met het publieke karakter van collecties moet afstotingsdocumentatie toegankelijk zijn voor 

derden. Besteed ook in het jaarverslag aandacht aan de afstotingsoperatie.
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Het ICN heeft in het depot een ‘selectieplein’ 

ingericht om het selectieproces te stroomlijnen.
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Bijlage 1
Argumenten voor en tegen afstoten

Zonder een uitspraak te doen over de validiteit, volgt hierna een lijst van veel gehoorde argumenten voor en

tegen afstoten. 

Voor afstoten:

• Kwaliteitsverbetering collectie

Het afstoten van objecten leidt tot een kwaliteitsverbetering van de collectie en een scherper 

collectieprofiel 

De objecten kunnen vervangen worden door kwalitatief betere of vergelijkbare exemplaren

• Geen museale kwaliteit

De objecten hebben onvoldoende inhoudelijke of esthetische kwaliteit in vergelijking met andere 

vergelijkbare objecten of zijn onvoldoende representatief

• Wijziging collectiebeleid 

De objecten passen door aanscherping of wijziging van het collectiebeleid niet meer in de collectie

• Gebruik

De objecten worden niet (meer) gebruikt

• Geïsoleerd

De objecten nemen een geïsoleerde positie in binnen de collectie en hebben geen inhoudelijke relatie 

met de rest van de collectie

• Gebrek aan belangstelling

De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor, of de emotionele binding met, de objecten ontbreekt

• Vermindering beheerslasten

Door afstoting van objecten nemen de beheerslasten van de collectie af. Vooral met betrekking tot grote 

volumineuze objecten wordt dit argument nog wel eens gebruikt

• Dubbel

De collectie bevat objecten die (exact) hetzelfde zijn

• Oververtegenwoordigd

In de collectie is het oeuvre van een kunstenaar oververtegenwoordigd waardoor de collectie niet in balans is



• Kapot

De objecten zijn onherstelbaar beschadigd

• Gezondheids-/ omgevingsrisico

De objecten vormen een bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van museumpersoneel of bezoekers

(bijvoorbeeld radioactief materiaal) of hebben een negatief effect op het behoud van andere 

collectieonderdelen

• Collectiemobiliteit en zichtbaarheid

Objecten passen beter in andere collecties of zijn in een openbare instelling beter op hun plaats

• Land van herkomst/oorspronkelijke context

Objecten horen thuis in het land van herkomst (geldt bijvoorbeeld voor koloniaal erfgoed of oorlogsbuit). 

Door afstoting kunnen verspreid geraakte onderdelen herenigd worden of kunnen werken in hun 

oorspronkelijke context geplaatst worden

• Bewerking voltooid

De bewerking (analyse, documentatie, publicatie) van objecten - die in grote hoeveelheden in de collectie

aanwezig zijn - is voltooid waardoor ze kunnen worden afgestoten 

• Substitutie

De informatie op of van de objecten kan volledig gesubstitueerd worden (bijvoorbeeld kranten op microfilm)

• Kennis onvolledig

De kennis over de objecten is onvolledig of ontbreekt geheel en kan niet meer - of alleen met zeer veel 

inspanningen - aangevuld worden

• Vervangbaar

De objecten zijn zo nodig gemakkelijk te vervangen op basis van documentaire gegevens (conceptuele kunst) 

Tegen afstoten:

• Samenhang

Een collectie is meer dan de som der delen. Zij is een samenhangend geheel met een eigen historie die 

gerespecteerd moet worden

• Collectiehistorie

De wijze waarop een collectie tot stand gekomen is, weerspiegelt de opvattingen van generaties vóór 

ons. Ook ten aanzien van verzamelen en bewaren. De collectiehistorie moet gerespecteerd worden

• Reputatie 

Afstoting tast het beeld en de reputatie van het museum als collectiebeherende instelling aan, doet 

afbreuk aan het vertrouwen dat men heeft in het museum en kan tot gevolg hebben dat potentiële 
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Nederlands aardewerk, Delft, 1785, patriottentijd. 

Geselecteerd door het Marinemuseum (2006).
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schenkers in de toekomst minder genegen zijn objecten af te staan

• Vraagtekens

Van objecten zijn (te) veel gegevens (nog) onbekend en dus kan geen gefundeerde beslissing over 

afstoten worden genomen

• Geheugenverlies

Musea hebben de verantwoordelijkheid voor ons collectieve geheugen. Afstoting leidt tot geheugenverlies

• Archieffunctie

Collecties hebben een archieffunctie. De toetssteen voor de waarde van objecten is niet uitsluitend de 

actuele ‘gebruikswaarde’

• Tijdgebonden

Beslissingen over afstoting zijn te veel afhankelijk van de waan van de dag, heersende opvattingen of de 

stand van wetenschap en techniek. Het depotstuk van vandaag is wellicht het topstuk van morgen 

(voorzichtigheidsprincipe)

• Publiek bezit

Museale objecten zijn publiek bezit die veelal met gemeenschapsgeld verworven zijn. Het nemen van 

beslissingen over het afstoten stijgt uit boven het mandaat van een individueel museum

• Marktbederf

Het afstoten van grote aantallen objecten kan de marktwaarde van vergelijkbare objecten verlagen. 

Omgekeerd kan afstoting een vraag doen ontstaan, terwijl het in het belang van het museum en de 

maatschappij is om de markt zo beperkt en oninteressant mogelijk te houden (geldt bijvoorbeeld bij 

beschermde diersoorten)

• Goed voor netwerk

De objecten verlenen de instelling toegang tot het circuit van belangrijke bruikleennemers en contacten.

De objecten dragen bij aan de status van de instelling als belangrijke bruikleengever

• Intrinsieke waarde 

De intrinsieke waarde van de objecten is hoog

• Verificatie

Onderzoeksresultaten moeten blijvend getoetst kunnen worden aan de objecten

• Internationale voorbeeldfunctie 

Nederlandse musea moeten internationaal een voorbeeldfunctie vervullen en dus terughoudend zijn met

het afstoten van museale objecten

Benzinepomp uit de 

collectie van voormalig

Museum van het 

IJkwezen te Delft,

afgestoten in 2001. 



Bijlage 2 
Selectiecriteria Deltaplan voor het 
Cultuurbehoud

Categorie A

Bij objecten of deelcollecties die behoren tot categorie A gaat het om voorwerpen die binnen de doelstelling

van het museum en het geheel van het Nederlandse museale en verspreide cultuurbezit onvervangbaar en

onmisbaar zijn. In het algemeen zullen dergelijke objecten te vinden zijn in de vaste opstelling.

1. Het object is een unicum, holotype, paratype of prototype: «ijkwaarde» (bijvoorbeeld een gedateerd en

gesigneerd beeld van Jan van Steffenweerd). Wetenschappelijke beschrijvingen zijn op dit object gebaseerd;

het is het exemplaar dat bij de beschrijving van een species is gebruikt. Bij het hanteren van dit criterium

moet men voor kunstvoorwerpen streng zijn met het gebruik van het begrip “uniek” dat immers in de 

kunsthistorische literatuur weinig onderscheidend is.

2. Het object toont een essentiële fase/omwenteling in het oeuvre van een kunstenaar, van een school of 

stijl of van een ontwikkeling in een wetenschap: «schakelwaarde» (bijvoorbeeld de Sphinx van Toorop, de 

microscoop van Van Leeuwenhoek, het slingeruurwerk van Huygens). Men kan hierbij denken aan het eerste

werk waarin een kunstenaar een nieuwe richting inslaat, aan kunstwerken waarvan de opdracht bekend is,

zodat zij in tijd of ruimte geplaatst kunnen worden, alsmede aan kunstwerken met een nieuwe iconografie.

3. Het object legt een relatie met een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis, het is een duidelijke herinnering

aan personen of gebeurtenissen die voor de Nederlandse of internationale geschiedenis van overtuigend belang

zijn: «symboolwaarde». Een duidelijk voorbeeld hiervan is de verzameling Oranjeportretten van de Stichting

Oranje Nassau, of de kamer van St. Marten. Bij dit laatste criterium kunnen uiterlijk en esthetische beleving

van het object een volstrekt ondergeschikte rol spelen (De Hartog schotel).

Deze criteria komen overeen met de criteria zoals die gehanteerd worden bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit.

Met een juiste beschrijving van categorie A omlijnt men dus de top van het Nederlandse cultuurbezit, voor zover

dit afzonderlijke objecten betreft die van nationaal belang worden geacht.
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Het hanteren van deze criteria is eenvoudiger voor individuele voorwerpen dan voor deelcollecties. Binnen

deelcollecties zullen zich immers regelmatig voorwerpen bevinden die individueel niet voldoen aan categorie

A (zie ook hieronder bij 6).

Het kan zijn, dat de waarde van de deelcollectie als ensemble het predikaat A verdient, ondanks de 

aanwezigheid van voorwerpen uit de categorie B of zelfs C. De waarde van het ensemble overstijgt dan de

waarde van de som der delen. Voorbeelden van deelcollecties die hieronder vallen zijn: de collectie Delfts

blauw in het Rijksmuseum (schakelwaarde), de Sieboldcollectie in het SieboldHuis (symboolwaarde), de 

Timorcollectie in het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie (ijkwaarde). Enkele voorbeelden buiten de

rijksmusea zijn: de schilderijen van Frans Hals in het Frans Halsmuseum (schakelwaarde), de muziek-

instrumenten in het Haags Gemeentemuseum, de insectencollectie ‘ de Wever’ in het Natuurhistorisch 

Museum te Maastricht (ijkwaarde, vanwege de verscheidenheid aan typen). In veel, wellicht de meeste,

gevallen zal binnen de deelcollectie echter een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen A, B, C en

eventueel D door middel van een procentuele indeling in categorieën.

Categorie B

4. Het object wordt dikwijls getoond in tijdelijke opstellingen: «presentatiewaarde». Hieronder vallen ook

voorwerpen die wellicht niet een grote kunst- of cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde hebben,

maar wel een hoge «attractiewaarde». Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan The Busy Drone, een

orgel in het Stedelijk Museum te Amsterdam, of het Doelo geraamte uit Delft.

5. De herkomst van het object is belangrijk/schept bepaalde verplichtingen: «genealogische waarde». Hieronder

zullen bijvoorbeeld ook aankopen van eerdere directeuren kunnen vallen, die vaak vanuit een geheel andere

visie zijn gedaan. Men denke bijvoorbeeld aan de koloniale herkomst van het bezit van volkenkundige musea,

of de Bleulandcollectie te Utrecht.

6. Het object vormt een onderdeel van een ensemble, dat in zijn geheel of voor een belangrijk deel aan

bepaalde criteria voldoet, waaraan het object sui generis niet zou voldoen: «ensemblewaarde», bijvoorbeeld

de regentenportretten in het Amsterdams Historisch Museum.

7. Het object is drager van belangrijke gegevens die niet in bovengenoemde criteria vervat zijn: «documen-

tatiewaarde». Bij deelcollecties kan hier bijvoorbeeld gedacht worden aan topografische atlassen en aan

archeologische collecties.

60|61 Leidraad voor het afstoten van museale objecten

Nicolaes Molenaer, ‘Rivierlandschap’, 1660, geselecteerd

uit de collectie van het Noordbrabants Museum (2006). 
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Voor verschillende soorten musea kan de zwaarte van bepaalde criteria uiteenlopen of moeten de criteria op

andere wijze worden geïnterpreteerd en gehanteerd. Cultuurhistorische musea bevatten vaak ensembles

met een hoge genealogische waarde, terwijl ook presentatiewaarde daar een grote rol kan spelen.

Voor de natuurhistorische musea geldt dat het verificatie-criterium van groot belang is: men moet 

gepubliceerde informatie kunnen toetsen en verifiëren. Documentatiewaarde en verificatie spelen ook bij

archeologische collecties een grote rol. Niettemin zal het criterium documentatiewaarde als zodanig in

principe onvoldoende zijn om een object of deelcollectie in categorie B te plaatsen. Dan zal tenminste nog

een criterium uit B op het object of de deelcollectie van toepassing moeten zijn.

Categorie C

Onder categorie C vallen voorwerpen die niet voldoen aan één van de criteria van categorie A of aan één of

meerdere (in geval van B7) van categorie B. Voorwerpen die in categorie C worden geplaatst beantwoorden

wel altijd aan de doelstelling van het museum. In het algemeen zullen deze voorwerpen onder goede 

omstandigheden voor passieve conservering in het statisch depot bewaard moeten worden. Ze kunnen

echter ook in bruikleen worden gegeven aan derden, of worden afgestoten (vervreemd, vernietigd).

In het laatste geval moet men zich afvragen in hoeverre documentatie (omschrijving, foto, beeldplaat) een

object kan vervangen. Afstoting door verkoop brengt alleen belangrijke opbrengsten op bij bepaalde

(kunst)voorwerpen. Een oneigenlijk criterium voor de laagste categorie zou zijn, dat de restauratie 

onevenredig duur is (bijvoorbeeld vlaggencollecties). Deze voorwerpen moeten “in de mottenballen” 

gelegd worden, maar wel tot categorie A of B blijven behoren.

Categorie D

Deze categorie bevat objecten die het best als “rariteiten” of “requisieten” omschreven kunnen worden. Het

gaat hier om voorwerpen die nimmer als museaal object geïnventariseerd hadden mogen worden, omdat ze

weinig tot geen culturele waarde vertegenwoordigen. Dergelijke voorwerpen kunnen soms een rol vervullen

ter ondersteuning van de presentatie. Wanneer dat niet het geval is, zou de collectie van deze voorwerpen

geschoond moeten worden (door vervreemding of vernietiging).

Daarnaast worden in categorie D voorwerpen of collecties ondergebracht, die niet passen binnen de 

doelstelling van het museum, maar wel een (soms grote) culturele waarde hebben. Zij komen in aanmerking

voor ruil, bruikleen of in laatste instantie vervreemding.
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