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Procedure voor afstoten van objecten
Afstoting kan alleen maar plaatsvinden als voldaan is aan onderstaande criteria:
- is het museum de eigenaar of rechthebbende van het object?
- is het object gedocumenteerd en gefotografeerd opgenomen in het collectie informatie
systeem?
- past het object niet in de collectie van het museum?
- is het object een misbare doublure in de collectie?
- is het object oninteressant voor onderzoek of studie?
- heeft het object een lage (financiële) waarde?
- is er toestemming voor (de wijze van) afstoten van de verantwoordelijke conservator?
Als afstoting mogelijk en wenselijk is worden de volgende stappen gezet:
- noteer zo concreet mogelijk de antwoorden op bovenstaande vragen
- bewaar alle registratie-documentatie
- bewaar alle documenten en communicatie betreffende de afstoting
- stel vast of de overdracht een schenking of ruil moet betreffen
- stel vast aan wie het museum het object eventueel wil overdragen
- informeer eerst andere musea en wacht twee maanden af
- plaats het object op een herplaatsingsdatabase
- informeer bij geen museale belangstelling eerst heemkundekringen e.d.
- informeer bij geen belangstelling andere verzamelaars
- ga als laatste mogelijkheid tot overdracht over tot verkoop (onderhands of openbaar)
- als overdracht kan plaatsvinden verstrek dan alle informatie aan de nieuwe eigenaar
- documenteer de overdracht in tweevoud
- zowel de ontvanger als aanbieder ondertekenen het document
Als afstoting door overdracht niet mogelijk is:
- als het object helemaal geen waarde heeft kan het vernietigd worden
- documenteer de vernietiging
- als het object materiaalwaarde heeft kan het ter recycling worden aangeboden (bijv.
metalen)
- documenteer de recycling en de eventuele opbrengst
Bewaar alle objectregistratiegegevens en voeg de gegevens van de overdracht of
vernietiging toe.
Indien er voldoende objectnummers beschikbaar zijn blijft het objectnummer behouden
in het collectie-informatiesysteem met vermelding dat het verkocht of vernietigd is.
Wend eventuele opbrengsten aan voor collectieverwerving en behoud en niet voor
andere doelen.
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