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Inkomende bruikleen 
(lenen van objecten)

Definitie
Het beheren en documenteren van bruiklenen waarvoor de organisatie 
verantwoordelijk is gedurende een bepaalde periode en voor een bepaald doel, 
meestal een tentoonstelling, maar ook onderzoek, conservering, educatie of 
fotografie/publicatie.

Reikwijdte
Dit zijn veelal objecten die geleend zijn voor een tentoonstelling of een andere 
langlopende activiteit zoals een onderzoeksproject. Dergelijke bruiklenen moeten 
altijd een einddatum hebben. Op de einddatum kunt u de bruikleen voor een 
bepaalde periode verlengen of het object terugzenden naar de eigenaar. Er mogen 
geen 'permanente bruikleenobjecten' in uw organisatie aanwezig zijn. Als die er 
vanuit het verleden toch zijn, dan dient u de bruikleen voor een specifieke periode 
te verlengen, de objecten proberen te verwerven of terug te zenden.

Dit is een primaire procedure. Nederlandse en Vlaamse musea die willen 
voldoen aan de eisen van respectievelijk het Nederlands Museumregister en het 
kwaliteitslabel wordt aangeraden Spectrum als leidraad te gebruiken voor het 
implementeren van deze primaire procedures. De voorgestelde procedure is een 
manier om aan de standaard te voldoen, maar het is niet meer dan een suggestie.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie dient een beleid te hebben inzake het lenen van objecten. Deze 
beleidsregels kunnen in een afzonderlijk document staan of deel uitmaken van een 
breder beleid ten aanzien van collectiebeheer. Uw beleid moet rekening houden 
met de volgende vragen:

 • Waarom zou uw organisatie objecten lenen?

 • Welke wettelijke en ethische kwesties worden binnen uw organisatie 
overwogen voordat er overgegaan wordt tot het in bruikleen nemen van 
objecten?

 • Wat is de minimale en maximale lengte van een bruikleenperiode?

 • Wie autoriseert overeenkomsten ten aanzien van het in bruikleen nemen van 
objecten?
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 • Welke stappen zet u om de herkomst van potentiële bruiklenen te controleren?

 • Hoe gaat u om met geleende objecten als u geen contact meer kunt opnemen 
met de originele bruikleengever?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin 
de te volgen stappen voor het lenen van objecten. Deze Spectrumprocedure 
is een bruikbaar vertrekpunt om uw eigen procedure te ontwikkelen. De door 
uw organisatie gebruikte procedure dient in elk geval aan de volgende eisen te 
voldoen:

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

Uw organisatie beschikt over een 
schriftelijke overeenkomst die door 
de organisatie en de bruikleengever 
is ondertekend voordat de bruikleen 
van start gaat. In deze overeenkomst 
staat een duidelijke verwijzing naar de 
standaard voor de zorg voor het object 
en andere voorwaarden waaraan u 
moet voldoen.

Uw organisatie beschikt over 
een formeel document waarin de 
overeenkomst is vastgelegd; dit is 
nuttig in het geval er problemen 
optreden tijdens de bruikleen.

De reden voor elke bruikleen wordt 
duidelijk vastgelegd.

U gebruikt geleende objecten niet 
voor een ander doel dan wat met de 
bruikleengever is overeengekomen.

Alle bruiklenen zijn voor een specifieke 
periode. 

U kunt langlopende bruiklenen 
regelmatig heroverwegen.

Er ontstaat geen achterstand van 
objecten waarvan de eigendomsstatus 
onduidelijk is.

De geleende objecten zijn gedekt 
middels een verzekering of 
indemniteitsregeling wanneer de 
overeenkomst of de aansprakelijkheid 
dit vereist en voor zolang ze onder uw 
verantwoordelijkheid vallen (inclusief 
tijdens transport).

U kunt waardevolle objecten zonder 
onaanvaardbaar risico lenen.

Objecten zijn gedekt tijdens transport 
wanneer de overeenkomst of de 
aansprakelijkheid dit vereist.
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Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

U beschikt over up-to-date informatie 
over de standplaats en fysieke toestand 
van bruikleenobjecten tijdens de 
bruikleenperiode.

Uw organisatie kan bruikleengevers 
gegevens verstrekken over de 
omgevingscondities waarin hun 
objecten worden tentoongesteld.

Zorg dat geleende objecten niet kwijt 
raken terwijl ze onder uw beheer vallen; 
dit om reputatieschade te voorkomen.

Uw organisatie beschikt over 
schriftelijke gegevens van alle 
bruiklenen.

U kunt de relevante bruikleengegevens 
raadplegen in geval er een probleem 
met een object aan het licht komt, 
nadat het aan de zorg van uw 
organisatie is onttrokken.

Voorgestelde procedure

Bruikleen voor onderzoek

Leg uit waarom u de objecten wilt lenen en zorg dat u hiervoor  
autorisatie verkrijgt.

In het beleid voor inkomende bruiklenen moet vastgelegd zijn wanneer uw 
organisatie objecten zou willen lenen, en hoe een voorgesteld bruikleen intern 
geautoriseerd wordt voordat potentiële bruikleengevers worden benaderd.

Stuur een verzoek om het object te lenen aan de bruikleengever.

Bruikleenaanvragen dienen schriftelijk en zo ver mogelijk van tevoren worden 
ingediend, waarbij rekening moet worden gehouden dat bruikleengevers vaak 
enige tijd nodig hebben om een bruikleenaanvraag te verwerken. Afhankelijk 
van de bruikleengever kan dit maanden of zelfs jaren duren, dus hiermee moet 
rekening worden gehouden in de planning.

Een bruikleenaanvraag dient het volgende te bevatten: 

 • Periode van de gevraagde bruikleen.

 • De locaties voor de gevraagde bruikleen.

 • Context en doel van de gevraagde bruikleen (inclusief informatie zoals de 
thema's van een geplande tentoonstelling).

 • Naam en adres van de bruikleengever.

 • Naam en gegevens van de contactpersoon.

 • Objectnummers van de gevraagde objecten.
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 • Korte beschrijvingen van de gevraagde objecten.

 • Een verklaring over de voorgenomen verzekering of indemniteit.

Alle correspondentie en aanvullende informatie over de bruikleen dient te worden 
bijgehouden in een daaraan gerelateerd bestand, dat in elk geval toegankelijk is 
via de naam van de bruikleengever en het bruikleennummer. Leg de Document - 
Locatie van dit bestand vast, zodat het in de toekomst kan worden teruggevonden.

Details vastleggen.

Leg de volgende gegevens uit uw bruikleenaanvraag vast:

Inkomende bruikleen

 • Een referentienummer voor de inkomende bruikleen - Inkomende bruikleen - 
Referentienummer.

 • Naam en contactgegevens van de bruikleengever: 

 • Bruikleengever (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Bruikleengever - Contactpersoon (gebruik een standaardvorm voor 
namen).

 • Adres.

 • De persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van de bruikleen namens 
uw organisatie - Inkomende bruikleen - Contactpersoon (gebruik een 
standaardvorm voor namen).

 • De reden voor de bruikleen - Inkomende bruikleen - Reden (gebruik een 
standaardterm).

 • De voorgestelde data van de bruikleen: 

 • Inkomende bruikleen - Begindatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Inkomende bruikleen - Einddatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • De status van de bruikleen - Inkomende bruikleen - Status (gebruik een 
standaardterm).

 • De datum van de status - Inkomende bruikleen - Status - Datum (gebruik 
een standaard datumnotatie).

Objectidentificatie

 • De objectnummers van de bruikleengever voor de geleende items: 

 • Ander nummer.

 • Ander nummer - Type (geregistreerd als 'bruikleengever').

Als u bijvoorbeeld objecten van een particulier leent en de bruikleengever heeft 
geen objectnummers toegekend, dient u zelf een tijdelijk nummer toe te wijzen aan 
elk item. Dit nummer moet worden opgebouwd volgens een vast stramien en zoals 
vastgelegd in uw organisatie. 

Zorg ervoor dat de status van de bruikleen tijdens het hele proces 
up-to-date wordt gehouden. 
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Uitwisseling van belangrijke informatie

Vul een faciliteitenrapport in en stuur het aan de bruikleengever.

Als de bruikleengever de bruikleen in overweging neemt, verstrek dan aanvullende 
gedetailleerde informatie over de bewaaromstandigheden. In sommige gevallen 
zult u een formeel faciliteitenrapport volgens het model van de bruikleengever 
moeten invullen.

Verzamel verdere informatie voor elk object van de bruikleengever  
en werk het bestand met uitgaande bruiklenen bij.

Wanneer de bruikleengever in principe met de bruikleen heeft ingestemd, en zodra 
de lijst van te lenen objecten zo goed als definitief is, vraag dan om bijkomende 
gegevens over de objecten en noteer die in het overeenkomstige bestand. Vermeld 
voor elk object de volgende gegevens: 

 • Het objectnummer van de bruikleengever (voor zover van toepassing).

 • Objectbeschrijving.

 • Naam en adres van de eigenaar.

 • De waardebepaling van het object.

 • De conditie van het object.

 • De vereisten voor het tentoonstellen.

 • De omgevingsvereisten.

 • De vereisten voor het hanteren van het object.

 • Potentiële risico's.

 • De afmetingen van het object.

 • Foto's van het object (voor onderzoek).

 • Details van relevante intellectuele eigendomsrechten en geassocieerde 
licentievereisten.

 • Aanvullende beschrijvende en historische informatie.

 • Tentoonstellingsnummer (voor zover van toepassing).

Het kan soms nodig zijn om deze stappen te herhalen; dit is afhankelijk van 
omstandigheden zoals de beschikbaarheid van objecten, beveiliging en 
omgevingscondities.

Houd het bestand bij met daarin de correspondentie, objectinformatie en 
eventuele andere documenten, zodat u ze gemakkelijk kunt terug vinden en ernaar 
kunt verwijzen.
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Goedkeuring van de bruikleen

Stel een bruikleenovereenkomst op en onderteken deze.

Leg de bruikleenvoorwaarden vast. Als u van een andere organisatie leent zal die 
organisatie, als bruikleengever, waarschijnlijk de bruikleenovereenkomst opstellen. 
Zo niet (bijv. als u leent van een particulier), stel dan een bruikleenovereenkomst 
op die gebaseerd is op de afgesproken voorwaarden (zie Toelichting 1).

Wanneer de bruikleen bevestigd wordt, moeten bruikleengever en bruikleennemer 
de benodigde overeenkomst ondertekenen. Die overeenkomst moet alle 
bruikleenvoorwaarden omvatten.

Voeg uw exemplaar van de ondertekende overeenkomst bij het gegevensbestand 
van de bruikleen, samen met andere correspondentie.

Leg informatie over de bruikleen vast.

Leg de volgende informatie vast en voeg deze toe aan de informatie over de 
inkomende bruikleen:

Inkomende bruikleen

 • De naam van de persoon die de bruikleen heeft geautoriseerd namens de 
bruikleengever - Bruikleengever - Autorisator (gebruik een standaardvorm 
voor namen).

 • De datum van de machtiging - Bruikleengever - Machtigingsdatum (gebruik 
een standaard datumnotatie).

 • Voorwaarden die van toepassing zijn op objecten die deel uitmaken van 
de overeenkomst voor de inkomende bruikleen - Inkomende bruikleen - 
Voorwaarden.

 • Algemene informatie over de bruikleen - Inkomende bruikleen - 
Bijzonderheden.

Planning en voorbereiding van de bruikleen

Bereid de binnenkomst van de bruikleen degelijk voor en plan deze in.

Informeer alle betrokken medewerkers en voer alle voorschriften uit die de 
bruikleengever heeft opgelegd. Zorg voor een depotruimte voor de bruikleen bij 
zijn aankomst. Verschaf de bruikleengever schriftelijk bewijs van de verzekering of 
de indemniteitsregeling, regel transport en verkrijg alle benodigde vergunningen. 
Ga naar Inkomend object en vervolgens naar Standplaats en verplaatsing om 
het transport te regelen.
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Stuur bij aankomst van de objecten een ontvangstbewijs en een  
update over de conditie aan de bruikleengever.

Stuur een ontvangstbewijs aan de bruikleengever om de aankomst van de 
objecten te bevestigen. De conditie dient te zijn gecontroleerd als onderdeel 
van de procedure Inkomend object. De mate van controle is vastgelegd in de 
bruikleenovereenkomst of in de verzekering of indemniteitsregeling. Stel de 
bruikleengever onmiddellijk op de hoogte als er problemen zijn.

Voeg kopieën van deze correspondentie toe aan het bestand.

Als er conserveringsmaatregelen nodig zijn, vraag hiervoor dan eerst 
toestemming van de bruikleengever.

Als de objecten beschadigd zijn, of als het al de bedoeling was dat uw 
conserveringsspecialisten de objecten zouden behandelen (bijv. reinigen 
voorafgaand aan het tentoonstellen), ga dan naar Actieve en preventieve 
conservering.

Opvolging van de bruikleen

Controleer de bruikleen, zijn conditie en de omgeving gedurende de 
bruikleenperiode, en rapporteer de bevindingen.

Stuur conditierapporten aan de bruikleengever wanneer dat gevraagd wordt. 
Wanneer de bruikleen beschadigd is, informeer dan de bruikleengever onmiddellijk 
en voorzie hem van een gedetailleerde rapportage. Ga naar Conditiecontrole en 
technisch onderzoek.

Verstrek gegevens over omgevingsfactoren (bijv. temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid) en andere informatie over de standplaats van het object, 
als dit conform de bruikleenovereenkomst vereist is. Meld alle gewijzigde 
omstandigheden, zelfs indien de objecten in bruikleen er niet rechtstreeks door 
zijn getroffen (bijvoorbeeld poging tot diefstal in de bruikleenlocatie) en ga naar 
Standplaats en verplaatsing.

Verlenging van de bruikleen

Wilt u de bruikleen verlengen?

Als een bruikleen voor verlenging in aanmerking komt, vraag dan op de 
overeengekomen wijze verlenging van de bruikleenperiode aan. Doe dit volgens de 
bepalingen van de bruikleenovereenkomst en de voorwaarden van de verzekering 
of indemniteitsregeling. Zowel het verzoek om verlenging als de reactie van de 
bruikleengever moet schriftelijk worden ingediend. Het is echter niet altijd nodig 
om een nieuwe bruikleenovereenkomst op te stellen. U dient in elk geval te 
controleren of de informatie uit de bestaande overeenkomst nog steeds actueel 
is. Voer, indien nodig, een nieuwe waardebepaling uit en pas de dekking en status 
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van de bruikleen in de verzekering of de indemniteitsregeling aan. Verlenging van 
een bruikleen moet altijd voor een specifieke periode zijn.

Volg indien nodig de procedure Verzekering en indemniteit en eventueel ook de 
procedure Waardebepaling.

Teruggave en beëindiging van de bruikleen

Neem contact op met de bruikleengever om de teruggave van de 
objecten te regelen.

Dit dient tegen het einde van de bruikleenperiode te gebeuren. Bevestig de 
afspraken inzake verpakking, transport en ontvangst van de objecten aan de 
bruikleengever. Als de bruikleendata gewijzigd worden, zorg er dan voor dat de 
bruikleengever zo snel mogelijk wordt geraadpleegd over de verlenging of de 
vervroegde teruggave van de bruikleen.

Stel een laatste conditierapport op over de objecten.

Controleer het conditierapport, neem zo mogelijk foto's en ga naar 
Conditiecontrole en technisch onderzoek.

Geef de objecten terug aan de bruikleengever.

Ga naar Uitgaand object en vervolgens naar Standplaats en verplaatsing om het 
transport te regelen.

Bevestig dat aan alle voorwaarden voor de bruikleen is voldaan en 
sluit het betreffende bestand.

Vraag aan de bruikleengever een schriftelijke bevestiging dat aan alle voorwaarden 
van de bruikleenovereenkomst is voldaan en bewaar die bevestiging. Zorg 
ervoor dat alle onkosten vergoed zijn. Breng de laatste wijzigingen aan in de 
bruikleengegevens en houd de documentatie bij als permanente registratie en als 
controlespoor voor de bruikleen.

Richtlijnen

Toelichting 1: Bruikleenovereenkomsten
Een bruikleenovereenkomst kan het volgende bevatten:

 • Informatie betreffende het object, zoals richtlijnen voor conservering, 
tentoonstelling, hantering, gebruik (bijvoorbeeld hands on-toepassingen, 
machinerie), veiligheid en omgeving; conditiecontrole en -rapportage; een 
akkoord over de aard en de omvang van elke benodigde onderzoeksgerichte, 
invasieve of remediërende conservering; het recht van de bruikleennemer om 
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maatregelen te treffen (bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het geleende object 
besmet is).

 • Vereisten inzake verzekering en indemniteit.

 • Kosten en verantwoordelijkheden, zoals conservering, transport, mensuren 
en onvoorziene kosten.

 • Van toepassing zijnde auteurs- en gebruiksrechten en daaruit 
voortvloeiende voorwaarden en kosten.

 • Vereisten inzake verpakking, transport, koerier en overige 
transportgerelateerde vereisten.

 • Afspraken voor bruiklenen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
waaronder onderzoek voor destructieve analyse of het maken van een 
preparaat. Deze afspraken omvatten voorwaarden betreffende de omvang 
van de vernietiging of het preparaat, naast een eigendomsverklaring voor de 
resultaten van dit onderzoek. Zie ook Toelichting 2.

 • Bijkomende voorwaarden die met de bruikleengever worden 
overeengekomen, zoals de wijze van bronvermelding in teksten, de rechten 
van de eigenaar op het object tijdens de bruikleenperiode, het niet aanvaarden 
van verantwoordelijkheid door de bruikleennemende organisatie om de 
eigenaar op te sporen mochten er tijdens de bruikleenperiode wijzigingen in de 
omstandigheden optreden.

 • De datum voor de verlengingsaanvraag, indien de bruikleen verlengd zou 
worden.

 • Contactgegevens, met nadruk op de verantwoordelijkheid van de 
bruikleengever om de bruikleennemer op de hoogte te houden van alle 
wijzigingen.

Bij bruikleenverkeer tussen musea is het waarschijnlijk dat de bruikleengever een 
standaardovereenkomst heeft voor uitgaande bruiklenen en dat de bruikleennemer 
een standaardovereenkomst heeft voor inkomende bruiklenen. Het is niet aan 
te raden meer dan één overeenkomst te gebruiken. Het is de plicht van de 
bruikleennemer om de overeenkomst van de bruikleengever, als eigenaar van het 
object, te aanvaarden indien deze alle noodzakelijke punten bevat. Maak indien 
nodig een voorstel op maat dat alle relevante punten bevat en door beide partijen 
wordt aanvaard.

Toelichting 2: Bruiklenen in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek
Bruiklenen van wetenschappelijke collecties zijn doorgaans frequenter en 
minder formeel. Ze worden gewoonlijk georganiseerd op basis van internationale 
afspraken, die vaak specifiek voor een vakgebied zijn. Zo kunnen organisaties 
onderling afspraken hebben gemaakt over bruikleenverkeer, of de bruikleen zelf 
kan het voorwerp zijn van een overeenkomst voor teruggave met kennisgeving van 
ontvangst, zoals bij natuurhistorische collecties.
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Inkomende bruikleen (lenen van objecten)

Maak een bruikleenaanvraag 

Wissel nadere informatie uit

Bruikleenaanvraag, 
met inbegrip van bijv. 
data, standplaatsen, 
te lenen objecten

Faciliteitenrapport

Nadere informatie 
over bruikleen

Voeg afwijzing aan bruikleendossier 
toe en sluit het dossier.

Faciliteitenrapport nodig?

Inkomende bruikleen 
Objectidentificatie

Beargumenteer het lenen van de 
objecten en vraag autorisatie.

 Vul een faciliteitenrapport in en 
verstuur het.

 Vraag nadere informatie aan 
de bruikleengever en werk het 

bruikleenbestand bij.

Stuur het verzoek naar de 
bruikleengever en noteer de 

informatie.

Aanvraag in principe 
geaccepteerd?

Beleid inkomende 
bruiklenen

Reactie van 
bruikleengever op 
bruikleenaanvraag

Gebaseerd op

Gebaseerd op

Stuur naar 
bruikleengever  

en sla op 

Stuur naar 
bruikleengever  

en sla op 

Registreer

Van 
bruikleengever

 Ja

 Ja

 Nee

 Nee

?

?

Vervolg op de volgende pagina

Wil de bruikleengever nog 
steeds doorgaan?

Bewaar  
en sla op Afwijzing van 

bruikleenaanvraag

 Ja
 Nee

?
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Vervolg op de volgende pagina

Stem in met de bruikleen

Inkomend object

Standplaats en 
verplaatsing

Actieve en 
preventieve 
conservering

Ga naar

Bewaar  
en sla op

Registreer

Ondertekende 

Inkomende bruikleen

Aankomstbewijs

Leg informatie over de bruikleen 
vast.

Stel een bruikleenovereenkomst 
op die door beide partijen moet 

worden ondertekend.

Plan en bereid de aankomst van 
de objecten voor.

Stuur een ontvangstbewijs naar 
de bruikleengever, met een 

update over de conditie van de 
objecten. 

Zijn er 
conserveringsmaatregelen  

nodig?

 Ja

 Nee

?

�

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Stuur naar 
bruikleengever, 

bewaar kopie en 
sla op

Kom terug van 

Vervolg van  
Wissel nadere informatie uit

Bereid de ontvangst van  
het bruikleen voor
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Beëindigen en teruggeven 
van bruikleen

Toezicht op de bruikleen

Verleng de bruikleen 

Controleer de conditie  en de 
omgeving van de bruikleen 

gedurende de bruikleenperiode, 
en stuur conditierapporten aan 
de bruikleengever zoals vereist 
in de bruikleenovereenkomst.

Verlenging van de 
bruikleenovereenkomst, en 
verzekering of indemniteit.

 Neem contact op met de 
bruikleengever om de teruggave 

van de objecten te regelen.

Stel een laatste conditierapport 
op over de objecten.

Geef de objecten terug aan de 
bruikleengever.

 Bevestig dat aan alle 
bruikleenvoorwaarden is 

voldaan.

Breng de laatste wijzigingen aan 
het bruikleenbestand en houd de 
documentatie bij als permanente 

registratie. 

Wordt de bruikleentermijn 
verlengd?

Conditiecontrole en 
technisch onderzoek

Standplaats en 
verplaatsing

Verzekering en 
indemniteit

Conditiecontrole en 
technisch onderzoek

Uitgaand object

Standplaats en 
verplaatsing

Stuur

Vervolg van  
Bereid de ontvangst van het 

bruikleen voor

Bewaar 
en 

sla op

 Ja

 Nee

?

Registreer
Inkomende bruikleen

�

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Ga naar en kom 
terug van

Bijv. 
conditierapporten, 
omgevingsdata 
zoals temperatuur 
en relatieve 
luchtvochtigheid

Ga naar en kom 
terug van

Bijgewerkte, 
ondertekende
bruikleenovereenkomst 




