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Afstoting en uitschrijving

Definitie
Het formele besluit van een bestuursorgaan om objecten uit de vaste collectie te 
halen (uitschrijving) en het uitvoeren van de afstoting van deze objecten volgens 
een vaste methode. Gebruik hiervoor de Leidraad Afstoting Museale Objecten 
(LAMO) Nederland.

Reikwijdte
Gebruik deze procedure om afstand te doen van objecten die eigendom zijn 
van uw organisatie. Afstoting kan om de volgende redenen zijn: objecten die 
zodanig beschadigd zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden, repatriëring 
van stoffelijke resten of gewijde objecten, of het overplaatsen van dubbel 
voorkomende objecten naar een andere organisatie op basis van een afweging 
op conservatorniveau. Soms worden objecten overgeplaatst binnen een 
organisatie, bijv. van de vaste collectie naar een steuncollectie, die niet in het 
aanwinstenregister zijn ingeschreven.

Zoals staat uitgelegd bij de procedure Verwerving en inschrijving, heeft de term 
'aanwinst' een bijzonder specifieke betekenis: een formele toezegging van een 
bestuursorgaan om objecten op te nemen in de vaste collectie. Net als inschrijving 
brengt afstotinguitschrijving ethische verantwoordelijkheden met zich mee. 
Uitschrijving van een object kan alleen onder duidelijke voorwaarden worden 
toegestaan. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het collectiebeleid van uw 
organisatie. 

De ethische stellingname ten opzichte van afstoting is in de loop der jaren 
veranderd: waar aanvankelijk een sterke terughoudendheid bestond inzake het 
afstand doen van objecten uit de vaste collectie, wordt 'verantwoorde afstoting' 
tegenwoordig beschouwd als een onderdeel van het collectiebeleid. Dit proces 
begint met een waardering van de collectie op curatorniveau. Afstoting om 
financiële redenen is onethisch en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot sancties van 
beroepsorganisaties en financiers. 

U kunt deze procedure ook gebruiken om afstand te doen van objecten die 
uw eigendom zijn maar niet in de vaste collectie zijn opgenomen. Dit kunnen 
objecten zijn die in een bepaalde periode voorlopig verworven zijn, maar die na 
een waarderingstraject niet zijn ingeschreven in het aanwinstenregister. Hieronder 
vallen bepaalde typen bulkmateriaal uit archeologisch en natuurhistorisch 
veldonderzoek. Nadat dergelijk materiaal is geanalyseerd en de resultaten zijn 
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gepubliceerd en gearchiveerd, wordt vaak alleen een monster bewaard voor 
toekomstig onderzoek. 

Afstoting moet altijd een zorgvuldig proces zijn in lijn met het collectiebeleid, 
ongeacht of de objecten tot de vaste collectie behoren. Het belangrijkste verschil 
is dat uw bestuursorgaan altijd betrokken is bij voorgestelde uitschrijving van 
objecten, maar wel de mogelijkheid heeft om beslissingen over afstoting van 
objecten die niet tot de vaste collectie behoren, te delegeren.

De Spectrumstandaard
Uw organisatie moet een beleid hebben inzake de afstoting van objecten die al 
dan deel uitmaken van de vaste collectie. Dit kan een op zichzelf staand document 
zijn, deel uitmaken van een geïntegreerd collectieontwikkelingsbeleid of binnen 
een breder beleid ten aanzien van collectiebeheer vallen. Uw beleid moet rekening 
houden met de volgende vragen:

 • Welke ethische codes volgt u bij het overwegen van en beslissen over een 
potentiële afstoting?

 • Is er, afgezien van algemene overwegingen, sprake van specifieke wettelijke 
beperkingen inzake het afstand doen van objecten (bijv. wetgeving, landelijke 
leidraad of specifieke overeenkomsten met schenkers)?

 • Waarom en hoe zou u afstand doen van objecten?

 • Welke criteria hanteert uw organisatie bij het overwegen van een voorgestelde 
afstoting?

 • Wie kan de afstoting van objecten uit de vaste collectie voorstellen en 
autoriseren?

 • Wie kan de afstoting van ander materiaal dat niet tot de vaste collectie 
behoort, voorstellen en autoriseren?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin de 
te volgen stappen voor het afstand doen 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?

U geeft een schriftelijke motivatie voor 
de voorgestelde afstoting van een 
object.

Degenen die over de afstoting 
beslissen, beschikken over alle 
relevante feiten en kunnen het voorstel 
beoordelen in het kader van het beleid 
van uw organisatie.
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Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

In de schriftelijke motivatie vermeldt u 
de documentatie die het bewijs levert 
dat uw organisatie de betreffende 
objecten in eigendom heeft (of u geeft 
redenen om aan te nemen waarom dit 
zo is).

De besluitvormers kunnen het risico 
verbonden aan het afstand doen van 
objecten beoordelen wanneer er geen 
eenduidig bewijs van eigendom is.

In uw schriftelijke motivatie hebt u 
de resultaten van uw onderzoek naar 
specifieke risico's, kosten of andere 
relevante beperkingen vastgelegd.

Er wordt niet op een onjuiste of illegale 
wijze afstand gedaan van gevaarlijke 
objecten (bijv. asbest).

U krijgt specifieke goedkeuring van uw 
bestuursorgaan voordat afstand wordt 
gedaan van een object uit de vaste 
collectie en van meer dan één bevoegd 
persoon wanneer er afstand wordt 
gedaan van objecten die niet tot de 
vaste collectie behoren.

Uw bestuursorgaan kan op de juiste 
wijze verantwoordelijkheid nemen voor 
afstotingen.

Er wordt geen afstand gedaan van een 
object als gevolg van een bevlieging 
van een individu.

U doet afstand van objecten in 
overeenstemming met de ethische 
codes die van toepassing zijn op uw 
organisatie.

U loopt geen risico op reputatieschade 
of verwijdering uit het Museumregister 
(Nederland)/intrekking van het 
kwaliteitslabel (Vlaanderen).

Goedgekeurde uitschrijvingen 
moeten formeel in uw collectie-
informatiesysteem worden ingevoerd 
en vervolgens moeten de andere 
relevante records bijgewerkt worden.

Uw aanwinstenregister is een 
fraudebestendige lijst van alle objecten 
die in uw bezit zijn.

Alle documentatie die verband houdt 
met afstoting wordt bewaard.

Er is een controlespoor voor het geval 
er in een later stadium problemen 
optreden.
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Voorgestelde procedure

Uitschrijven van objecten

Controleer alle mogelijke informatiebronnen over de objecten.

Als er een voorstel wordt ingediend voor het afstand doen van objecten, controleer 
dan alle mogelijke informatiebronnen over deze objecten. Denk hierbij aan het 
volgende: 

 • Records inkomend object.

 • Bruikleenovereenkomsten.

 • Aanwinstenregisters.

 • Notulen van vergaderingen waarbij verwervingen zijn overwogen of gemeld.

 • Jaarverslagen.

 • Objectrecords.

 • Objectgeschiedenis.

 • Huidige of voormalige medewerkers en vrijwilligers.

Als er reden bestaat om ervan uit te gaan dat de objecten in bruikleen zijn en het 
mogelijk is om de bruikleengever, bespreek dan de teruggave ervan en volg de 
procedure Inkomende bruiklenen (lenen van objecten).

Als het waarschijnlijk is dat de objecten in bruikleen zijn, maar het onmogelijk is de 
bruikleengever terug te vinden, dient u advies in te winnen alvorens verder te gaan.

Win advies in voordat u verder gaat als weliswaar duidelijk is dat de objecten 
eigendom zijn van uw organisatie, maar er wettelijke beperkingen gelden (bijv. 
wetgeving of een landelijke leidraad) of specifieke overeenkomsten met schenkers 
die afstoting verhinderen.

Als de objecten duidelijk aan uw organisatie toebehoren en er geen voorwaarden 
zijn die afstoting verhinderen, controleer dan uw beleid en relevante codes om 
ervoor te zorgen dat er geen ethische bezwaren tegen afstoting zijn.

Maak een bestand voor de voorgenomen afstoting en leg vast welk onderzoek in 
dit stadium is uitgevoerd als bewijs van het uitgevoerde zorgvuldigheidsonderzoek 
('due diligence') in het geval er zich in de toekomst problemen voordoen. Noteer 
de Document - Locatie, zodat u en anderen het later gemakkelijk terug kunnen 
vinden.

Bij twijfel advies inwinnen

Als er twijfel bestaat over de wettelijke of ethische kant van de afstoting, win dan 
advies in, vooral als de objecten een grote erfgoedwaarde of hoge geldwaarde 
vertegenwoordigen. Als deze expertise niet binnen uw organisatie voorhanden 
is, dient u een externe deskundige om advies te vragen over het belang van de 
objecten.
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Houd er rekening mee dat er situaties zijn waarin u verplicht bent om afstand te 
doen van een object (bijv. als het object een risico voor de publieke gezondheid of 
veiligheid vormt).

Voeg het advies toe aan het gegevensbestand over de afstoting en noteer de 
Document - Locatie, zodat u en anderen de informatie later gemakkelijk kunnen 
terug vinden.

Selecteer de methode van afstoting en vraag om toestemming om 
afstand te doen van het object.

De uiteindelijke beslissing over afstoting moet altijd door uw bestuursorgaan 
worden genomen. U dient een schriftelijk rapport op te stellen over elke 
voorgestelde afstoting, met een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek en 
eventueel ingewonnen advies. Indien van toepassing kan dit rapport het volgende 
bevatten:

 • Basisinformatie over de betreffende objecten, inclusief afbeeldingen (voor 
zover mogelijk).

 • Een waardering van de objecten in relatie tot het collectiebeleid.

 • Als u afstand wilt doen van objecten die dubbel voorkomen in uw collectie, 
details van de andere relevante objecten.

 • Als u afstand wilt doen van de objecten omdat ze gevaarlijk zijn, een 
conditierapport en materiaaltechnisch rapport van een expert.

 • Voor zover relevant, ramingen van structurele kosten voor conservering, 
onderhoud en opslag van het object als u het zou behouden, inclusief een 
conditierapport dat is opgesteld door een conservator (voor zover van 
toepassing).

 • Waardebepalingen uitgevoerd door derden.

 • De relevante bepalingen in uw collectiebeleid die de beslissing tot afstoting 
onderbouwen.

 • De voorgestelde methode van afstoting.

Bewaar een kopie van dit rapport en noteer de Document - Locatie.

Is de afstoting goedgekeurd door uw bestuursorgaan?

Als uw bestuursorgaan tegen een voorgestelde afstoting besluit, leg deze 
beslissing dan vast, sluit het bestand en beëindig de procedure.

Als de afstoting is goedgekeurd, leg dan de beslissing vast en noteer de Document 
- Locatie, zodat het later gemakkelijk terug te vinden is als er vragen rijzen omtrent 
de afstoting.
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Afstoting van objecten

Worden de objecten vernietigd?

Als objecten vernietigd worden (bijv. omdat ze een gevaar vormen of zodanig 
beschadigd zijn dat ze niet meer bruikbaar zijn ), moet u in sommige gevallen de 
hulp van een gespecialiseerd bedrijf inroepen om dit veilig en wettelijk te doen 
(bijv. asbest). Zie Toelichting 1 voor meer informatie.

Om vast te leggen dat objecten uw organisatie verlaten, gaat u naar de procedure 
Uitgaand object en keert u terug naar deze procedure bij de stap 'Registratie van 
de afstoting'.

Meld het object aan bij de Afstotingsdatabase.

Als objecten als overdacht of uitwisseling worden afgestoten, kunt u mogelijke 
organisaties rechtstreeks benaderen nadat u de objecten heeft aangemeld bij 
de Afstotingsdatabase. Als na plaatsing op de Afstotingsdatabase geen museum 
belangstelling heeft getoond, kunnen de objecten worden aangeboden aan 
maatschappelijke organisaties.

Verstrek geïnteresseerden de volgende informatie:

 • Het aantal objecten of het geschatte aantal, in geval van bulkafstoting.

 • Een beschrijving van de objecten, of van de objectcategorieën als het om grote 
aantallen gaat.

 • De gewenste afstotingsmethode.

 • De voorwaarden van de afstoting.

Geïnteresseerden hebben minstens twee maanden de kans om hun belangstelling 
kenbaar te maken.

Bewaar een kopie van deze informatie en noteer de Document - Locatie, zodat u 
en anderen het later gemakkelijk terug kunnen vinden.

Hebt u een geschikte kandidaat om de objecten over te nemen?

Zo niet, heroverweeg de afstoting. Neem contact op met uw bestuursorgaan en 
vraag een beslissing over de te nemen vervolgstappen.

Regel de voorwaarden met de nieuwe eigenaar en draag het  
eigendomsrecht over.

Als de afstoting middels uitwisseling of verkoop geschiedt, moet u met de andere 
partij een akkoord treffen over de voorwaarden. Zelfs als u de objecten weggeeft, 
moet u overeenstemming bereiken over zaken zoals verantwoordelijkheid voor het 
ophalen of afleveren van de objecten, eventueel benodigd conserveringswerk of 
verpakking, verzekering, kosten, tijdschema en andere praktische zaken. Dit moet 
schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst die wordt ondertekend door 
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beide partijen, evenals de eigendomsoverdracht waarbij uw organisatie verklaart 
dat eigendom van de objecten is overgedragen.

Bewaar een kopie van deze ondertekende overeenkomsten en noteer de 
Document - Locatie, zodat u en anderen het later gemakkelijk terug kunnen 
vinden.

Regel dat de objecten worden opgehaald of afgeleverd samen met 
de relevante originele documenten.

Om transport voor de objecten te regelen, volgt u de procedure Uitgaand object 
en vervolgens de procedure Standplaats en verplaatsing. Keer daarna terug naar 
deze procedure om de afstoting af te ronden.

Verstrek de nieuwe eigenaar alle niet-vertrouwelijke informatie over de objecten en 
relevante originele documenten die verband houden met hun geschiedenis (bijv. 
handleidingen, bijbehorende correspondentie en conserveringsrecords).

Verwijder de objectnummers niet van de objecten, aangezien ze deel uitmaken van 
hun geschiedenis.

Registratie van de afstoting

Leg informatie over het afstotingsproces vast.

De volgende informatie moet worden opgetekend:

Afstoting

 • Afstoting - Referentienummer.

 • De datum van afstoting - Afstoting - Datum (gebruik een standaard 
datumnotatie).

 • De methode van afstoting - Afstoting - Methode(gebruik een standaardterm).

 • Afstoting - Reden (gebruik een standaardterm).

 • De persoon die de afstoting autoriseert - Afstoting - Autorisator (gebruik een 
standaardvorm voor namen).

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

 • De handtekening van de persoon met de algehele verantwoordelijkheid over 
de beslissing inzake de afstoting.

 • Beperkingen die van toepassing zijn op de afstoting - Afstoting - 
Voorwaarden.

 • Overige informatie - Afstoting - Bijzonderheden, waaronder een verwijzing 
naar het besluit van uw bestuursorgaan om de afstoting te accepteren (datum 
van de vergadering en nummer van het agendapunt).

Als de vervreemde objecten uit uw vaste collectie komen, moet u bepalen op welk 
moment ze daar officieel niet meer toe behoren (bijv. wanneer het eigendomsrecht 
is overgedragen) en het volgende vastleggen: 

 • Uitschrijvingsdatum (gebruik een standaard datumnotatie).
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Als vervreemde objecten aan iemand anders zijn overgedragen: 

 • Naam en contactgegevens van de ontvanger van de vervreemde objecten: 

 • Afstoting - Ontvanger (gebruik een standaardvorm voor namen).

 • Adres.

 • Het nieuwe nummer van het object in de collectie van de ontvanger (voor 
zover van toepassing) - Afstoting - Nieuw objectnummer.

Als de vervreemde objecten verkocht zijn, dient het volgende te worden 
vastgelegd: 

 • Voor één enkel object - Afstoting - Prijs.

 • Voor een groep objecten - Afstoting - Prijs groep.

Werk uw aanwinstenregister bij (voor zover van toepassing).

Als de vervreemde objecten uit uw vaste collectie komen, annoteer dan uw 
aanwinstenregister zodat het duidelijk is dat de objecten zijn uitgeschreven.

Werk de objectrecords bij (als dit nog niet gebeurd is).

Als informatie over het afstotingsproces niet meteen in de relevante objectrecords 
van de vervreemde objecten is vastgelegd, werk deze informatie dan nu bij. Ga 
naar Registratie en documentatie.

Werk uw lijst of bestand met vervreemde objecten bij (voor zover van 
toepassing).

Als u geen digitaal systeem hebt en een aparte lijst of bestand bijhoudt voor 
vervreemde objecten, werk de lijst of het bestand dan bij. Gebruik Document - 
Locatie om deze lijst te koppelen aan de relevante objectrecords.
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Richtlijnen

Toelichting 1: Vernietiging van objecten
Vernietig objecten alleen in uitzonderlijke omstandigheden zoals: 

 • Wanneer een object een ernstig conserveringsgevaar vormt voor andere 
objecten in de collectie en dat gevaar niet door behandeling of door 
afzondering van andere objecten kan worden tegengegaan.

 • Als een object een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico vormt voor 
de medewerkers, vrijwilligers of het publiek en dat risico op geen enkele 
aanvaardbare manier kan worden weggewerkt.

 • Als het object in slechte toestand verkeert of beschadigd is en geen enkel deel 
of monster ervan bestaansrecht in de collectie heeft.

 • Als geen enkele organisatie of particulier belangstelling heeft getoond voor het 
object na aankondiging van de afstoting, en het object onverkoopbaar is.

 • Sommige categorieën van archeologisch of natuurhistorisch bulkmateriaal 
kunnen worden vernietigd op voorwaarde dat het materiaal grondig is 
geanalyseerd en gepubliceerd en het veldwerkdossier volledig is. Indien van 
toepassing, moet een voldoende en representatief deel of monster bewaard 
worden voor toekomstig onderzoek.

Objecten die een gevaar opleveren, moeten op een veilige manier vernietigd 
worden, overeenkomstig de relevante wetten en voorschriften.
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Uitgaand object

Ga terug naar het 
bestuursorgaan voor een 

beslissing om op een andere 
manier afstand te doen of het 

proces te beëindigen.

Worden de objecten vernietigd? 

Heeft u een geschikte 
ontvanger?

Meld het object aan bij de 
Afstotingsdatabase.

Regel de voorwaarden met de 
nieuwe eigenaar en draag het 

eigendomsrecht over.

Regel dat de objecten worden 
opgehaald of afgeleverd, samen 

met de relevante originele 
documenten.

Leg informatie over het 
afstotingsproces vast.

Werk uw aanwinstenregister bij 
(voor zover van toepassing).

Werk de objectrecords bij (als dit 
nog niet gebeurd is).

Werk uw lijst of bestand met 
vervreemde objecten bij (voor 

zover van toepassing).

 Communiceer het proces 
proactief met belanghebbenden 

en het publiek.

Vervolg van  
Schrijf objecten uit

 Ja

 Ja

?

?

 Nee

Registreer de afstoting 

Uitgaand object

Uitgaand object

Registratie en 
documentatie

Standplaats en 
verplaatsing

Ga naar

Kom terug van

Ga naar

Sla op

Onderteken, 
verstuur  
en sla op

Registreer

Voeg toe  
en sla op

Verstuur  
kopieën en sla 

deze op

Correspondentie 
of advertenties die 
de aangeboden 
objecten beschrijven

Schriftelijke 
eigendoom-
overdracht en 
eventuele andere 
overeengekomen 
voorwaarden

Afstoting

Lijst of bestand met 
vervreemde objecten

Originele 
documenten met 
betrekking tot de 
objecten

Stoot objecten af

 Nee

Ga naar en kom 
terug van

�

�

Ga naar en kom 
terug van

Afstoting en uitschrijving

Schrijf objecten uit

Controleer alle mogelijke 
informatiebronnen over de 

objecten.

Voorstel om 
afstand te doen 
van geselecteerde 
items conform het 
goedgekeurde beleid.

Inkomende 
bruiklenen (lenen 
van objecten

Gebaseerd op

Ja, bruikleengever 
is bereikbaar

Ja, maar er 
kan geen 
contact 

met hem/
haar worden 
opgenomen

Bewaar  
en sla op

Bewaar  
en sla op

Ja

Bestand

Is duidelijk wie eigenaar is van 
de objecten?

Zijn ze van een bekende 
bruikleengever?

Horen ze duidelijk bij uw 
organisatie?

Zijn er omstandigheden die 
afstoting verhinderen?

Zijn er ethische vragen?

Geeft uw bestuursorgaan 
goedkeuring?

 Selecteer de afstotingsmethode 
en vraag om autorisatie.

Bewaar en verwijs naar de 
goedkeuring.

Ga verder met de afstoting.

Kan de afstoting doorgaan?

 Ja

 Ja

 Ja

 Ja

 Ja

?

?

?

?

?

?

?

 Nee

 Nee

 Nee

 Nee

 Nee

 Nee

Afstotingsdossier

Vraag advies 
over de 

afstoting.

Goedkeuring voor 
afstoting

Advies

Beëindig het proces.

Vervolg op de volgende pagina

Afstotingszaak
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Uitgaand object

Ga terug naar het 
bestuursorgaan voor een 

beslissing om op een andere 
manier afstand te doen of het 

proces te beëindigen.

Worden de objecten vernietigd? 

Heeft u een geschikte 
ontvanger?

Meld het object aan bij de 
Afstotingsdatabase.

Regel de voorwaarden met de 
nieuwe eigenaar en draag het 

eigendomsrecht over.

Regel dat de objecten worden 
opgehaald of afgeleverd, samen 

met de relevante originele 
documenten.

Leg informatie over het 
afstotingsproces vast.

Werk uw aanwinstenregister bij 
(voor zover van toepassing).

Werk de objectrecords bij (als dit 
nog niet gebeurd is).

Werk uw lijst of bestand met 
vervreemde objecten bij (voor 

zover van toepassing).

 Communiceer het proces 
proactief met belanghebbenden 

en het publiek.

Vervolg van  
Schrijf objecten uit

 Ja

 Ja

?

?

 Nee

Registreer de afstoting 

Uitgaand object

Uitgaand object

Registratie en 
documentatie

Standplaats en 
verplaatsing

Ga naar

Kom terug van

Ga naar

Sla op

Onderteken, 
verstuur  
en sla op

Registreer

Voeg toe  
en sla op

Verstuur  
kopieën en sla 

deze op

Correspondentie 
of advertenties die 
de aangeboden 
objecten beschrijven

Schriftelijke 
eigendoom-
overdracht en 
eventuele andere 
overeengekomen 
voorwaarden

Afstoting

Lijst of bestand met 
vervreemde objecten

Originele 
documenten met 
betrekking tot de 
objecten

Stoot objecten af

 Nee

Ga naar en kom 
terug van

�

�

Ga naar en kom 
terug van




