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Verzekering en indemniteit

Definitie
Het beheren en documenteren van de verzekeringsbehoeften en –regelingen 
ten aanzien van objecten uit de vaste collectie en van objecten waarvoor uw 
organisatie tijdelijk verantwoordelijk is.

Reikwijdte
Het bepalen van de verzekeringsbehoeften kan zeer complex zijn en het kan 
nodig zijn om daartoe advies in te winnen van taxateurs, beveiligingsadviseurs, 
conservatoren en uw verzekeraar. De risico's waartegen u zich verzekert en 
welke mate van dekking nodig is hangen af van gerelateerde procedures zoals 
Waardebepaling en Calamiteitenplan voor collecties. Voor objecten die 
financieel weinig waard zijn maar van groot belang, kan verzekeringsdekking 
nodig zijn om ze te behandelen na een calamiteit, waarna er mogelijk nog jaren 
herstellende conserveringswerkzaamheden nodig zijn.

Uw verzekeraar kan vereisen dat bijzonder waardevolle objecten zeer gedetailleerd 
worden geregistreerd (en gefotografeerd), zodat ze na een diefstal sneller 
opgespoord kunnen worden. De Object ID is een standaard die internationaal voor 
dit doeleinde wordt gebruikt.

Indemniteit verwijst naar een niet-commerciële verzekering die wordt verleend 
door de overheid en het organisaties mogelijk maakt om waardevolle bruiklenen 
tentoon te stellen die zij zich anders niet zouden kunnen veroorloven om te lenen. 
In Nederland voert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 'Subsidieregeling 
indemniteit bruiklenen 2016' uit.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie moet een beleid hebben inzake de verzekering en 
indemniteitsregeling voor objecten die onder uw beheer vallen. Deze beleidsregels 
kunnen in een afzonderlijk document staan of deel uitmaken van een breder 
collectiebeleid. Uw beleid moet rekening houden met de volgende vragen:

 • Mag uw organisatie haar eigen collecties verzekeren? 

 • Welke objecten moeten verzekerd worden, en tegen welke risico's?
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 • Voor welke objecten zou het verstandig zijn om ze te verzekeren en tegen 
welke risico's?

 • Welke omstandigheden zorgen ervoor dat de dekking van een object opnieuw 
beoordeeld moet worden?

 • Hoe is de verzekering en indemniteit geregeld voor objecten die u in bruikleen 
heeft?

 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw objecten de juiste dekking hebben als ze 
uitgeleend zijn of zich om een andere reden buiten uw gebouwen bevinden?

 • Wie is verantwoordelijk voor het regelen van een verzekering en het verlengen 
ervan?

 • Hoe wordt de verzekeringsdekking up-to-date gehouden?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin de 
te volgen stappen voor het beheren en documenteren van verzekeringen. 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?

Alle objecten die onder uw 
verantwoording vallen, of ze zich nu 
in uw organisatie bevinden of elders, 
moeten onder een verzekerings- of 
indemniteitsregeling vallen die in uw 
beleid is vastgelegd.

Verlies van of schade aan uw eigen 
objecten kan worden hersteld.

Bruikleengevers kunnen 
gecompenseerd worden als u hun 
objecten kwijtraakt of beschadigt.

U beschikt over het vastgestelde 
minimum aansprakelijkheidsbedrag 
voor eigen risico in het geval dit 
betaald moet worden.

U beschikt over de financiële middelen 
om in het slechtste geval deze 
bedragen te dekken.

Alle verzekeringspolissen en 
indemniteitsregelingen worden 
regelmatig herzien en eventueel 
verlengd.

Wijzigingen in waardebepalingen 
komen tot uiting in de verzekering en 
indemniteit.

Nieuwe aanwinsten zijn gedekt.

Uw objectrecords voldoen aan de 
standaard die door uw verzekeraar 
wordt vereist met het oog op het 
opsporen van gestolen items.

Als u geen afbeeldingen en voldoende 
informatie kunt overleggen, kan het zijn 
dat een waardevol object niet gedekt 
wordt door de verzekering wanneer het 
gestolen is.
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Voorgestelde procedure

Vaststelling van verzekerings- en 
indemniteitsbehoeften 

Stel een beleid op voor verzekering en indemniteit.

Bij deze stap verwijst 'beleid' naar de beslissingen van uw organisatie aangaande 
de objecten die u wilt verzekeren. Gewoonlijk moeten de volgende categorieën 
objecten verzekerd zijn:

 • Objecten in bruikleen gegeven aan uw organisatie (inclusief transport). In 
bruikleenovereenkomsten is normaal gesproken ook de eis tot verzekeren of 
indemniteit vastgelegd.

 • Objecten in bruikleen gegeven aan een andere organisatie (inclusief transport). 
Doorgaans is het de verantwoordelijkheid van de bruikleennemer om objecten 
in bruikleen te verzekeren en u een bewijs van verzekering te verstrekken. 
In sommige gevallen kunt u vooraf ermee instemmen om de objecten die u 
uitleent te verzekeren en dit opnemen in uw bruikleenovereenkomst met de 
bruikleennemer.

Gewoonlijk moeten ook de volgende categorieën objecten verzekerd worden:

 • Bewegende en andere risicovolle objecten - er zijn wettelijke verplichtingen 
waaruit eisen voortvloeien ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering 
voor het tentoonstellen van bewegende en andere risicovolle objecten als 
vliegtuigen, auto's, schepen, locomotieven, stoomvoertuigen en mechanische 
objecten.

Het is verstandig om het volgende te verzekeren: 

 • Objecten met een onmiddellijk vaststelbare hoge vervangingswaarde, 
bijvoorbeeld beeldende kunst, edelmetalen, collecties edelstenen en munten, 
klokken, horloges en sommige soorten biologisch materiaal, zoals ivoor en 
hoorn. (In dat laatste geval geldt een wettelijk verbod op verkoop en kan een 
verzekering uitsluitend voor conserveringsdoeleinden worden afgesloten).

 • Objecten die geen hoge marktwaarde hebben maar die heel waardevol voor 
uw organisatie zijn - tot deze categorie behoren objecten die een centrale 
plaats innemen in de presentatie, die van lokale betekenis zijn of objecten 
die een hoge vervangingswaarde hebben (bijvoorbeeld een replica van een 
machine).

 • Objecten op transport of tijdelijk bij een andere organisatie (bijv. voor 
conservering ) - in sommige gevallen kan de verantwoordelijkheid voor de 
verzekering met een overeenkomst op de andere partij worden overgedragen.

Zie Toelichting 1 voor informatie over objecten op transport.

Sla uw document met het goedgekeurde beleid inzake verzekering en indemniteit 
van uw collecties op en noteer de Document - Locatie, zodat het gemakkelijk 
terug te vinden is.
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Verzekering en indemniteit van objecten

Werk samen met de verzekeraar of de indemniteitsverstrekker om de 
juiste mate van dekking af te sluiten.

U zult vaak verzekering of indemniteit moeten regelen (of bijwerken) als gevolg 
van andere Spectrum-procedures.

Stuur de gevraagde informatie naar de verzekeraar of  
indemniteitsverstrekker.

De verzekeraar of indemniteitsverstrekker heeft informatie over uw organisatie 
nodig, zoals de beveiligingsmaatregelen en calamiteitenplan.

Verschaf aan de verzekeraar up-to-date waardebepalingen voor alle te verzekeren 
objecten. Waardebepalingen van objecten die niet in eigendom van uw organisatie 
zijn, moeten schriftelijk door de eigenaren worden goedgekeurd. Als u nog geen 
up-to-date waardebepalingen hebt, ga dan naar Waardebepaling.

Bepaal de benodigde dekking van verzekering en indemniteit en leg 
deze informatie vast.

De volgende informatie moet worden vastgelegd ten aanzien van de verzekering 
en indemniteit:

Objectidentificatie

 • De referentienummers van de objecten die onder de dekking vallen - 
Objectnummer.

 • Korte beschrijving van de objecten die onder de dekking vallen.

Of

Inkomende bruikleen

 • De referentienummers van de objecten die onder de dekking vallen terwijl ze in 
bruikleen zijn - Inkomende bruikleen - Referentienummer.

Leg voor verzekeringsdekking de volgende informatie vast:

Verzekering

 • Uw referentienummer voor de dekking - Verzekering - Referentienummer.

 • Naam en contactgegevens van de verzekeraar:

 • Verzekeraar (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • Naam van de persoon in uw organisatie die toestemming geeft voor de 
verzekering - Verzekering - Autorisator (gebruik een standaardvorm voor 
namen).
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 • Datum van de machtiging - Verzekering - Machtigingsdatum (gebruik een 
standaard datumnotatie).

 • Verzekering - Bijzonderheden (bijvoorbeeld specifieke voorwaarden die 
gelden voor deze regeling).

 • De verzekeringsperiode: 

 • Verzekering - Begindatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Verzekering - Einddatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • De datum waarop de verzekering moet worden verlengd - Verzekering - 
Verlengingsdatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Verzekering - Polisnummer.

 • Het verzekerde bedrag - Verzekering - Bedrag.

Leg voor indemniteitsdekking de volgende informatie vast:

Indemniteit

 • Uw referentienummer voor de dekking - Indemniteit - Referentienummer.

 • Naam en contactgegevens van de indemniteitsverstrekker: 

 • Indemniteitsverstrekker (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • Naam van de persoon in uw organisatie die toestemming geeft voor de 
verzekering - Indemniteit - Autorisator (gebruik een standaardvorm voor 
namen).

 • Datum van de machtiging - Indemniteit - Machtigingsdatum (gebruik een 
standaard datumnotatie).

 • De datum waarop de indemniteit is aangevraagd - Indemniteit - 
Aanvraagdatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • De geldigheidsperiode van de indemniteit -

 • Indemniteit - Begindatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Indemniteit - Einddatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Indemniteit - Bijzonderheden (bijv. speciale voorwaarden voor deze regeling).

 • De datum waarop de indemniteit moet worden verlengd - Indemniteit - 
Verlengingsdatum (gebruik een standaard datumnotatie).

 • Het bedrag dat u dient te betalen indien er een claim wordt ingediend - Object 
- Minimumbedrag aansprakelijkheid.

 • De datum waarop indemniteit is verleend - Indemniteit - Bevestigingsdatum 
(gebruik een standaard datumnotatie).

Bewaar schriftelijk bewijs van de verzekering en indemniteitsregeling.

Bewaar schriftelijk bewijs van de verzekering en indemniteitsregeling en controleer 
of alle gegevens juist zijn.

Sla de documenten op en noteer de Document - Locatie in de relevante 
objectrecords, zodat ze later gemakkelijk terug te vinden zijn.
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Zorg dat verzekeringspapieren veilig bewaard worden en slechts 
voor bevoegden toegankelijk zijn.

Beveilig uw verzekeringsgegevens en houd controle op de toegang tot deze 
gegevens, aangezien ze vertrouwelijke informatie zoals waardebepalingen en 
beveiligingsmaatregelen bevatten.

Controleer de dekking regelmatig en stel deze, indien nodig, bij.

Verzekeringsovereenkomsten voor objecten in de vaste collectie zullen 
waarschijnlijk doorlopend zijn zolang die objecten binnen uw organisatie blijven, 
dus zolang het risico ongewijzigd blijft. De overeenkomsten worden meestal alleen 
aangepast wanneer de waardebepaling van het object verandert of wanneer 
besloten wordt de dekking uit te breiden of te beperken. Houd de inkomende en 
uitgaande bruiklenen bij en pas de verzekeringsdekking daarop aan.

Als u zich verzekert tegen potentiële conserveringskosten in geval van schade, 
houd dan rekening met de ontwikkelingen in conserveringstechniek en daarmee 
samenhangende gewijzigde kosten.

Aanspraak maken op de verzekering of 
indemniteitsregeling

Verzamel informatie om uw claim te ondersteunen.

Als u een claim wilt indienen inzake verlies van of schade aan objecten die onder 
de verzekering of indemniteitsregeling vallen, moet u informatie over de objecten 
en de omstandigheden verzamelen en verder gaan met de procedure Schade en 
verlies.

Verstrek voor een grote groep objecten zoveel mogelijk informatie op groepsniveau 
en over een gemiddeld of typisch object dat deel uitmaakt van de groep.

Sla de claim op en noteer de Document - Locatie in de betreffende objectrecords, 
zodat u en anderen het later gemakkelijk kunnen terugvinden.
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Richtlijnen

Toelichting 1: Objecten op transport
Bepaal bij het regelen van de verzekering of en welke objecten gedekt moeten 
worden als ze op transport zijn, wie daarvoor verantwoordelijk is en welk 
dekkingsniveau er moet gelden. Het kan soms nodig zijn om de transportmethode 
te laten goedkeuren door de verzekeraars.

Voor Nederland verwijzen wij voor regelgeving over het deponeren van archieven 
over archeologische opgravingen naar de Erfgoedwet 2016 (artikel 5). Voor 
Vlaanderen verwijzen wij voor regelgeving naar het Onroerend erfgoeddecreet 
van 12 juli 2013, hoofdstuk 5 Archeologie, artikel 5.2.1. Andere gevallen waarbij 
verzekering voor transport zeer wenselijk is, is bijvoorbeeld het ophalen of leveren 
van objecten die gekocht zijn op veilingen of van antiekhandelaren.

Voor objecten die u hebt uitgeleend, moet de bruikleenovereenkomst een bepaling 
bevatten dat het te verzekeren object voor de gespecificeerde waarde verzekerd 
moet worden tegen alle risico's, inclusief dekking tijdens transport vanaf het 
moment dat het object uw gebouw verlaat tot aan het moment dat het terugkeert 
(zogeheten 'van nagel tot nagel'-verzekering).
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Verzekering en indemniteit
Identificeer de behoeften aan verzekering en indemniteit

Verzekering en indemniteit van objecten

Beleid verzekering en 
indemniteit

Stel een beleid op voor 
verzekering en indemniteit, met 
inbegrip van welke objecten u 
moet verzekeren en van welke 

het verstandig is om ze te 
verzekeren.

Werk samen met de verzekeraar 
of indemniteitsverstrekker om de 

dekking te regelen.

 Stuur passende informatie 
naar de verzekeraar of 

indemniteitsverstrekker.

 Maak afspraken over de dekking 
van verzekering en indemniteit 

en leg de informatie vast.

Bewaar een schriftelijk bewijs 
van verzekering of indemniteit.

• Wat voor soort 
organisatie bent u.

• Uw bestuursorgaan.
• Uw budget.

Beleid verzekering en 
indemniteit

[Gekoppelde 
procedure]*

Waardebepaling

Gebaseerd op

Bewaar  
en sla op

Stuur

Registreer

 * Welke andere Spectrum-
procedure ook aanleiding was voor 
de verzekering of indemniteit.

Ga naar en kom 
terug van

 Beveilig en controleer de 
toegang tot verzekeringspolissen 

en indemniteitsregelingen.

Houd toezicht op de dekking en 
pas deze indien nodig aan. 

Informatie zoals 
gevraagd, bijv. over 
uw organisatie, 
uw beveiligings-
maatregelen, 
objecten en hun 
waardebepalingen 

Objectidentificatie 
of 
Inkomende bruikleen
of
Verzekering 
of 
Indemniteit

Bewijs van 
verzekering of 
indemniteit

�

Gebaseerd op
Bewaar  

en sla op

Van
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Verzekering en indemniteit
Identificeer de behoeften aan verzekering en indemniteit
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verzekeren.
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of indemniteitsverstrekker om de 

dekking te regelen.

 Stuur passende informatie 
naar de verzekeraar of 

indemniteitsverstrekker.

 Maak afspraken over de dekking 
van verzekering en indemniteit 

en leg de informatie vast.

Bewaar een schriftelijk bewijs 
van verzekering of indemniteit.

• Wat voor soort 
organisatie bent u.

• Uw bestuursorgaan.
• Uw budget.

Beleid verzekering en 
indemniteit

[Gekoppelde 
procedure]*

Waardebepaling
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Bewaar  
en sla op

Stuur

Registreer

 * Welke andere Spectrum-
procedure ook aanleiding was voor 
de verzekering of indemniteit.

Ga naar en kom 
terug van

 Beveilig en controleer de 
toegang tot verzekeringspolissen 

en indemniteitsregelingen.

Houd toezicht op de dekking en 
pas deze indien nodig aan. 

Informatie zoals 
gevraagd, bijv. over 
uw organisatie, 
uw beveiligings-
maatregelen, 
objecten en hun 
waardebepalingen 

Objectidentificatie 
of 
Inkomende bruikleen
of
Verzekering 
of 
Indemniteit

Bewijs van 
verzekering of 
indemniteit

�

Gebaseerd op
Bewaar  

en sla op

Van

Schade en verlies
Van

Keer terug naar

Verstuur  
en sla op Verzekerings- of 

indemniteitsclaim

Dien een claim in, inclusief een 
volledige beschrijving van de 

betrokken omstandigheden en 
objecten, en verwijs hiernaar.

Maak aanspraak op de verzekering of indemniteit




