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Inleiding: doel van dit memo 

Met dit memo informeert de Werkgroep Herziening LAMO u graag over de voortgang van het project Herziening 

van de LAMO. Na vaststelling van het projectplan en de samenstelling van de werkgroep, is het project in januari 

2022 gestart. Hieronder leest u over de kaders, de werkwijze en de werkgroep. Ook kunt u de concept-

aanbevelingen lezen waaraan de werkgroep op dit moment werkt. Een klankbordgroep van externe ‘stakeholders’ 

heeft daarover inmiddels advies uitgebracht. 

Dit memo is ter informatie. Mocht u een prangend punt willen voorleggen aan de werkgroep, dan kunt u mailen 

aan de projectsecretaris Jo’anne van Ooijen, jvanooijen@museumvereniging.nl. 

 

 

Huidige LAMO 

De museumbranche is collectief verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met erfgoed. Musea opgenomen 

in het Museumregister onderschrijven de Ethische Code voor Musea. De Ethische Code biedt musea houvast bij 

het professioneel beheren van hun collecties. De paragraaf over afstoting uit de Ethische Code is uitgewerkt in de 

LAMO, de Leidraad Afstoten Museale Objecten. Geregistreerde musea hebben toegezegd de LAMO te volgen. 

De LAMO dient drie hoofddoelen: 

• Bescherming van het erfgoed van nationaal c.q. publiek belang, zodat het behouden blijft voor het 

Nederlandse publiek.  

• Ondersteuning van het collectiemanagement van musea, als instrument ter bevordering van 

collectiemobiliteit en als bescherming tegen omissies en vergissingen in dat proces.  

• Bevordering van het maatschappelijk vertrouwen in de museumbranche, als hoeder van het nationale 

erfgoed. 

Doel van de evaluatie  

Sinds 2016 hebben de musea ervaring opgedaan met de huidige LAMO, waarbij een aantal 

uitvoeringsknelpunten aan het licht is gekomen. Ook is sinds 2016 het denken over sommige onderwerpen 

verschoven, en zijn sommige onderwerpen verder uitgekristalliseerd. Om deze redenen is een evaluatie 

uitgevoerd. Daarbij kwam onder meer naar voren dat de afstotingsprocedure als arbeidsintensief wordt ervaren 

en de LAMO verbetering verdient wat betreft terminologie, toepasbaarheid op de verschillende type collecties en 

objecten en procedurele aspecten. In 2021 hebben de Museumvereniging en Stichting Museumregister 

Nederland gezamenlijk een enquête voorgelegd aan de musea. Hierop zijn 89 reacties ontvangen. De op die 

manier verkregen input vormde het vertrekpunt voor de werkgroep Herziening LAMO. 

Opdracht werkgroep en uitgangspunten bij de herziening 

De opdracht aan de werkgroep was om een advies uit te brengen met aanbevelingen ter verbetering van de 

LAMO, met inachtneming van de reacties op de enquête. Bij het project worden deze uitgangspunten gehanteerd: 

• De evaluatie omvat alle LAMO regelingen: herplaatsen, herbestemmen, de publicatieprocedure op de 

Afstotingsdatabase, beschermwaardigheidsprocedure van objecten bij meldingen. 

• De evaluatie gaat inhoudelijk over de LAMO, niet over het beheer van de Afstotingsdatabase. 

• In het bijzonder wordt gekeken naar de toepasbaarheid voor de gebruikers: Nederlandse geregistreerde 

musea die ofwel eigenaarschap dragen ofwel optreden als beheerder.  

• De doelstellingen van de LAMO (bescherming van erfgoed, ondersteuning van collectiemanagement, 

maatschappelijk vertrouwen) blijven centraal staan. 

 

Aan: Algemene Ledenvergadering Museumvereniging 

Van: Werkgroep Herziening LAMO 2022 

Datum: 12 mei 2022 

Betreft: Voortgang en concept-aanbevelingen van de Werkgroep Herziening LAMO 
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• De LAMO valt binnen het kader van de Ethische Code voor Musea, met name de gedragsregels omtrent 

afstoten (2.12 t/m 2.17). 

Werkgroep 

De werkgroep bestaat uit 11 leden. Bij de samenstelling is gestreefd naar een variëteit aan musea: grote en 

kleine musea met collecties in publiek en privaat eigendom en met collecties van uiteenlopende aard, waaronder 

natuurhistorisch, volkenkundig, archeologisch, kunst, kunstnijverheid, mobiel, religieus, digitaal erfgoed en 

stadshistorische collecties. Cindy Zalm fungeert als voorzitter. De werkgroep wordt ondersteund door Jo’anne van 

Ooijen als projectsecretaris. 

Carolien Croon Bijbels Museum 
Hans Dautzenberg Naturalis Biodiversity Center 
Luc Eekhout Kasteel Heeswijk 
Alec Ewing Museum Kaapskil/Texels Museum 
Christel Kordes Stedelijk Museum Breda 
Lucas Petit Rijksmuseum van Oudheden 
Walter Swagemakers   Eye Filmmuseum 
Lucinda Timmermans Zilvermuseum 
Peter-Paul de Winter Spoorwegmuseum 
Cindy Zalm   Nationaal Museum van Wereldculturen 
Liesbeth van der Zeeuw Museum Rotterdam 

 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit zes leden vanuit vijf organisaties, waarmee de belangrijkste stakeholders zijn 

aangesloten. Aan de klankbordgroep is verzocht de aanbevelingen mee te lezen, op juridische correctheid te 

checken en aan te geven of er draagvlak is voor de beoogde wijzigingen. 

Lucky Belder St. Museumregister Nederland   
Frank Bergevoet Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Heleen Buijs Toetsingscommissie Beschermwaardigheid 
Dorian Meijnen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Marjan Ruiter  Ethische Codecommissie voor Musea 
Robert Verhoogt Ministerie van OCW 

 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) 

zijn uitgenodigd. Deze organisaties hebben (nog) niet kunnen aansluiten, maar worden op de hoogte gehouden 

over de voortgang. 

Werkwijze 

De werkgroep heeft kennis genomen van de uitkomsten van de enquête en de stukken bestudeerd die in de 

bijlage staan. De werkgroep is bijeengekomen in twee sessies op 10 februari en 10 maart 2022. Tijdens die 

sessies zijn alle evaluatiepunten besproken, aangevuld met punten ingebracht door de werkgroepleden. De 

bevindingen zijn neergelegd in de concept-aanbevelingen hieronder. De klankbordgroep heeft de concept-

aanbevelingen besproken op 19 april 2022. De klankbordgroep had waardering voor de aanbevelingen en heeft 

aandachtspunten en suggesties voor verduidelijkingen meegegeven. De werkgroep heeft de feedback van de 

klankbordgroep besproken en in de aanbevelingen verwerkt in een derde sessie op 12 mei 2022. 

Concept-aanbevelingen 

Algemeen 

1. Van de ca. 11.000 publicaties in de ADB is amper 5% als beschermwaardig aangemerkt. Dit onderstreept het 

belang van een verstandige balans tussen het bieden van een leidraad, het borgen van de doelen van de LAMO, 

en het minimaliseren van de administratieve last. 

2. Maak duidelijk tot wie de LAMO zich richt, nl. de geregistreerde musea. Daarnaast moet de LAMO ook 

begrijpelijk en desgewenst toepasbaar zijn voor andere organisaties met afstoten te maken kunnen krijgen. 

3. Stel steeds voorop: waar komt een object het beste tot zijn recht?  Zo ontwikkelen we gezamenlijk de culturele 

betekenis van het erfgoed dat we bewaren. 

4. Neem als uitgangspunt dat musea professioneel en verantwoordelijk omgaan met collecties. Bezwaar de 

LAMO niet onnodig met controlemechanismen waar vertrouwen op zijn plaats is. 

Doelen van de LAMO 
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5. De werkgroep stelt voor de doelstellingen te actualiseren als volgt: 

• Het bijdragen aan een zorgvuldige en dynamische omgang met het Nederlands erfgoed; 

• Het ondersteunen van collectiemanagement en het bevorderen van collectiemobiliteit; 

• Het bevorderen van het maatschappelijk vertrouwen in de museumbranche.  

Inhoudelijke aanbevelingen 

6. Aanbevolen wordt bij voorgenomen afstoting en zeker bij opheffing van een museum een sectororganisatie te 

betrekken, indien die bestaat, van de betreffende groep musea (bijv. de SNNC voor natuurhistorische musea). In 

het plan voor afstoting dient als vaste stap te worden opgenomen: nagaan of er een sectororganisatie bestaat op 

het gebied van het af te stoten object (ook indien het afstotend museum daar zelf geen lid van is) en die 

organisatie actief informeren over het afstotingsvoornemen. 

Rangorde van gunning 

7. De werkgroep beveelt aan ook andere Nederlandse erfgoedinstellingen dan geregistreerde musea in 

aanmerking te laten komen om beschermwaardige objecten over te nemen. Het kan bijv. gaan om 

(universiteits)bibliotheken, archieven en erfgoedhuizen. Voorop staat dat het object wordt beheerd en ontsloten 

waar het het beste tot zijn recht komt.  

De beoordeling of de erfgoedinstelling in kwestie voldoende is toegerust om het object over te nemen, wordt aan 

het afstotend museum gelaten. De Ethische Codecommissie heeft in het advies van 29 april 2020 (‘Afstoting 

buiten domein geregistreerde musea’) bruikbare criteria geformuleerd als houvast. Per object en per type 

erfgoedinstelling zijn sommige criteria meer of minder van toepassing. Het afstotend museum beoordeelt of de 

ontvanger geschikt is om het object over te nemen en te beheren. Hierbij dienen de criteria uit het advies van de 

ECM als richtsnoer. Transparantie moet worden gegeven om te laten zien dat het museum zorgvuldig heeft 

bekeken of de erfgoedinstelling voldoende is toegerust. De beschermwaardigheidstoets heeft vooraf al 

plaatsgevonden.   

Indien het object beschermwaardig is, is de erfgoedinstelling verplicht om bij een (vervolg)afstoting de LAMO te 

volgen. Daartoe dient in de overdrachtsovereenkomst vastgelegd te worden dat de erfgoedinstelling bij 

(vervolg)afstoting de dan geldende LAMO hanteert. 

Het is mogelijk dat een geregistreerd museum én een erfgoedinstelling interesse hebben in een af te stoten 

object. Indien de erfgoedinstelling qua behoud, beheer, kennis en toegankelijkheid beter is toegerust om het 

object over te nemen, of er is sprake is van culturele meerwaarde binnen de context van de erfgoedinstelling, dan 

hoeft het geregistreerde museum niet persé voorrang te krijgen. Het afstotende museum bepaalt de gunning. 

Omgang met specifieke objectcategorieën 

8. Digitale objecten 

Steeds meer musea beheren digitaal materiaal dat specifieke kwesties met zich meebrengt. Daarom bevelen we 

aan hierover een nieuwe paragraaf toe te voegen.  

Voorgesteld wordt de volgende definities op te nemen in de LAMO: 

• Digitale masterbestanden zijn bronbestanden. Het kan gaan om born digital materiaal (= objecten die digitaal 

geproduceerd zijn) of om gedigitaliseerd analoog materiaal. 

• Afgeleide digitale bestanden zijn afgeleid van digitale masterbestanden. Deze zijn veelal bestemd voor 

presentatiedoeleinden. 

Aanbevolen wordt de volgende richtlijnen voor afstoting van digitale objecten op te nemen: 

• Born digital masterbestanden zijn vergelijkbaar met analoge objecten; de LAMO is van toepassing. 

• Masterbestanden die gedigitaliseerd analoog materiaal zijn, kunnen zonder toepassing van de LAMO worden 

afgestoten mits het analoge object in goede staat voorhanden is. Een nieuwe master vervangt dan de oude.  

• Masterbestanden die gedigitaliseerd analoog materiaal zijn zonder dat het analoge object nog in goede staat 

voorhanden is, kunnen slechts met toepassing van de LAMO worden afgestoten. Het digitale masterbestand 

fungeert dan immers als vervanger van het analoge object. Het masterbestand kan wel worden vervangen 

door een bestand van betere kwaliteit of in een ander formaat zonder dat de LAMO hoeft te worden 

toegepast. 

• Afgeleide bestanden zijn bestanden afgeleid van een master. Dat kan een identieke kopie zijn of een bestand 

dat -vaak voor presentatiedoeleinden- getranscodeerd is naar een ander bestandsformaat. Identieke kopieën 

kunnen worden beschouwd als in serie geproduceerde objecten. Indien het museum naast de afgeleiden óók 

beschikt over het masterbestand, dan is het niet nodig voor afstoting van de afgeleiden de LAMO te volgen, 

of kan desgewenst de weg van bulkafstoting worden gevolgd. De waardering van de afgeleide(n) hangt ook 

af van de context: bijv. indien de master in het buitenland is en het museum als enige in Nederland een 
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afgeleide heeft, dan neemt die afgeleide binnen Nederland de rol van uniek object aan. In dat geval dient de 

LAMO te worden gevolgd. 

9. In serie geproduceerde objecten 

De werkgroep beveelt aan deze definitie en richtlijn op te nemen: 

• In serie geproduceerde objecten zijn volstrekt identieke objecten waarvan een reeks bestaat. Het kan bijv. 

gaan om identieke digitale kopieën, of bijv. om druk- of gietwerk. Een reeks objecten die gezamenlijk 

ensemblewaarde heeft, valt hier niet onder. 

• Indien een museum over meerdere in serie geproduceerde objecten beschikt, dan is voor afstoting van 

boventallige exemplaren niet nodig de LAMO te volgen, of kan desgewenst (indien sprake is van 

bulkregistratie) de weg van bulkafstoting worden gevolgd. Indien een museum als enige in Nederland over 

een exemplaar van het in serie geproduceerde object beschikt, dan neemt dat exemplaar binnen Nederland 

de rol van uniek object aan. In dat geval dient de LAMO te worden gevolgd. 

10. Natuurhistorische collecties 

In natuurhistorische collecties is vaak sprake van deelcollecties met grote aantallen objecten die wel vergelijkbaar 

maar niet volstrekt identiek zijn, en (gezamenlijk) van hoge wetenschappelijke waarde zijn. Er bestaat behoefte 

aan het mogelijk maken van de afstoting van deelcollecties zonder daarbij de afzonderlijke objecten te hoeven 

specificeren. Deze zijn vaak ook niet afzonderlijk geregistreerd. 

Aanbevolen wordt daarom de definitie van ‘bulk’ in de LAMO te laten aansluiten bij de intenties van de Regeling 

beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen. In de Toelichting op art. 2.2 van de Regeling wordt 

onder ‘bulkregistratie’ verstaan: het groeps- of partijgewijs registreren van goederen als de aard en hoeveelheid 

van de goederen daartoe aanleiding geven. De kwalificatie als ‘bulk’ vloeit daarbij (alleen) voort uit de aard en 

hoeveelheid, en staat geheel los van de erfgoedwaarde.  

Indien het vereiste van ‘lage erfgoedwaarde’ dat de huidige LAMO aanvullend stelt aan bulkafstoting komt te 

vervallen, kunnen grote groepen objecten met een hoge waardering (bijv. onderzoekswaarde) ook groepsgewijs 

worden afgestoten volgens de bulkafstotingsroute.  

Indien de aard van het natuurhistorisch object het toelaat hiervan delen af te splitsen voor bijvoorbeeld ruil of 

onderzoek (bijvoorbeeld bij botanisch materiaal of gesteenten), dan is voor afstoting van de afgeleiden niet nodig 

de LAMO te volgen, of kan desgewenst (indien sprake is van bulkregistratie) de weg van bulkafstoting worden 

gevolgd. 

11. Objecten van levende kunstenaars en objecten verworven via de BKR-regeling 

Voorgesteld wordt de passage in de LAMO over afstoting van objecten van levende kunstenaars en objecten 
verworven via de BKR-regeling te verduidelijken.  
Bij voorgenomen afstoting van kunstwerken van (mogelijk) nog levende kunstenaars moet een redelijke 
inspanning worden gedaan de (erven van de ) kunstenaar op te sporen en in te lichten over het voornemen het 
object af te stoten en de wijze waarop het museum dat voornemen wil uitvoeren. Overwogen kan worden de 
kunstenaar het object te laten terugkopen, maar de kunstenaar staat in de rangorde van gunning niet persé 
bovenaan. De voorgenomen afstoting is niet afhankelijk van de toestemming van de kunstenaar. Als het museum 
in redelijkheid aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan maar de kunstenaar niet heeft kunnen opsporen, 
kan de afstoting doorgang vinden. In het geval van BKR-kunst wordt (de erven van) kunstenaars verzocht of zij 
kosteloos hun werk retour willen krijgen of dat zij alsnog instemmen met de verkoop.  
 
12. Herwaardering van museale objecten naar eigen gebruikscollectie/educatieve collectie 
 
Aanbevolen wordt toe te staan dat objecten worden ‘geherwaardeerd’ naar een gebruikscollectie/ educatieve 
collectie met toepassing van de Vereenvoudigde procedure, waarbij de transparantie is gewaarborgd. Met een 
waardering volgens de ‘Museale Weegschaal’ kan het museum vaststellen of een object zich hiervoor leent. Dit 
kan ook groepsgewijs (‘bulk’). Het vertrouwen dat het museum goed omgaat met waardevolle objecten wordt 
centraal gesteld. Bij een educatieve collectie blijft het object bovendien binnen het museum en toegankelijk. In het 
collectiebeleidsplan kan worden uitgelegd welke objecten om welke redenen op deze manier zijn verplaatst. Het 
object maakt na opname in de educatieve collectie geen deel meer uit van de museale collectie. 
 

13. Niet-geregistreerde objecten; definitie ‘museale collectie’ 

De werkgroep beveelt aan de afbakening van wat wordt verstaan onder de museale collectie omwille van 

werkbaarheid niet te ruim te nemen. Inventaris, educatieve collectie, recente schenkingen waarover nog moet 

worden beslist of zij wel of niet worden opgenomen in de museale collectie etc. moeten buiten de museale 

collectie kunnen vallen. Aanbevolen wordt om als museale collectie te beschouwen datgene waarvan het 
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museum in redelijkheid beslist dat het daartoe behoort. Deze aanbeveling strekt zich ook uit over de bibliotheek 

en de objectdocumentatie, aangezien daarover geen generieke richtlijn kan worden gegeven. 

14. Vereenvoudigde LAMO-procedure 

Aanbevolen wordt de Vereenvoudigde procedure ook toe te passen op de herwaardering van objecten naar de 

gebruiks-/educatieve collectie (zie punt 12). 

15. Objecten waarvan eigendomssituatie niet volstrekt duidelijk is 

De werkgroep beveelt aan de conclusie van het ECM-advies van 6 januari 2022 op te nemen in de LAMO: 

Afstoting van objecten waarvan zonder zeer grote inspanningen geen volstrekte zekerheid verkregen kan worden 

over de eigendomssituatie of beperkende (schenkings)voorwaarden is mogelijk. Dit moet gebeuren onder 

volledige transparantie. De ontvanger dient de onzekerheid te erkennen en schriftelijk te aanvaarden dat een 

rechthebbende (de oorspronkelijke eigenaar, schenker of erfgenaam) zich alsnog kan melden om aanspraak te 

maken op het object, of een beroep te doen op de oorspronkelijke schenkingsvoorwaarden. De ontvanger 

verkrijgt dus niet meer rechten dan het overdragende museum had.  

Toepassing van de LAMO bij specifieke scenario's 

16. Sluiting van museum 

Aanbevolen wordt het volgende op te nemen in de LAMO. Indien het voornemen bestaat een museum te sluiten 

of te laten ontzamelen om zonder collectie verder te gaan, hoeft het museum geen (update van het) 

collectiebeleidsplan te schrijven, maar kan het volstaan met de publicatie van een schriftelijke verantwoording van 

de motieven voor het afstoten van de collectie. Het afstotingsplan treedt dan in de plaats van het 

collectiebeleidsplan. 

Voor objecten waarvoor het museum al een geregistreerd museum als overnamepartner heeft gevonden, hoeft 

geen melding op de ADB te worden gedaan, maar kan worden volstaan met een bekendmaking achteraf op de 

ADB (dit is overeenkomstig de Vereenvoudigde procedure). Dit kan niet worden verruimd naar andere 

erfgoedinstellingen, aangezien mogelijk beschermwaardige objecten dan buiten het LAMO-domein komen zonder 

dat een melding beschermwaardigheid kon worden gedaan. 

Indien bij afstoting van de volledige collectie een beschermwaardig object niet kan worden afgestoten aan een 

ander geregistreerd museum of geschikte erfgoedinstelling, wordt geattendeerd op de aanvaardingsplicht van de 

Minister, opgenomen in de Erfgoedwet (en in praktische zin uitgevoerd door de RCE). Indien herplaatsing niet 

mogelijk is én de Minister afziet van aanvaarding, dan kan worden geconcludeerd dat de kwalificatie 

beschermwaardig niet wordt onderschreven en hoeft het object niet langer als beschermwaardig te worden 

aangemerkt.  

17. Afstoting van objecten uit koloniale context naar het buitenland 

Naar aanleiding van het rapport 'Koloniale collecties en erkenning van onrecht' (2020) van de commissie-

Gonçalves heeft de Minister van OCW in 2021 een beleidsvisie gegeven. Op dit moment wordt dat beleid verder 

uitgewerkt.  

Het is wenselijk om landelijke richtlijnen te formuleren ook voor die gevallen waarin het museum zelf initiatief 

neemt tot het afstoten van erfgoed uit een koloniale context en daarbij gebruik te maken van de reeds 

opgebouwde diplomatieke banden en expertise. In het traject rond het afstoten van de collectie museum 

Nusantara is gebleken dat de huidige LAMO onvoldoende ruimte biedt om op een constructieve manier 

instellingen in herkomstlanden deze objecten te gunnen. Het is dan ook niet wenselijk dat musea in het licht van 

het huidige publieke debat rond erfgoed uit een koloniale context zelfstandig een dergelijk traject vormgeven. Het 

ministerie zal op dit punt met een voorstel komen en wanneer er in het betreffende herkomstland geen interesse 

blijkt te zijn voor overname, zal alsnog de LAMO procedure kunnen worden gestart.   

Gezien de verspreiding van objecten door Europa vallen hieronder niet alleen objecten uit de voormalige 

Nederlandse maar ook uit voormalige koloniën van andere mogendheden. Het gaat om objecten die onvrijwillig 

zijn verloren en/of van bijzonder cultureel belang zijn voor de herkomstgemeenschap. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen Rijks- en niet-Rijkscollectie. 

In de LAMO kan voor de duidelijkheid worden vermeld dat repatriëring en restitutie (teruggave op extern verzoek) 

niet onder de LAMO vallen. 

Communicatie 

18. De aanbevelingen over communicatie uit de publicatie van het Bijbels Museum ‘De toekomst van een 

collectie’ worden heel bruikbaar gevonden als praktische tools. De werkgroep beveelt aan een lees- en 

referentielijst op te nemen als bijlage bij de LAMO, waarin een link naar deze publicatie wordt opgenomen. 

Daarnaast kan een bijlage met voorbeelden voor communicatie-doeleinden worden opgenomen. Aanbevolen 



 

6 

 

wordt in de LAMO te benadrukken dat extra aandacht voor communicatie gewenst is in de situatie dat wordt 

gekozen voor openbare verkoop, om te onderstrepen dat de LAMO is gevolgd. Dit sluit aan bij het derde doel van 

de LAMO: het bevorderen van het maatschappelijk vertrouwen in de museumbranche. Ook hiervoor kan een 

voorbeeld worden opgenomen in de bijlage.  

Terminologie 

19. Aanbevolen wordt de kern van de LAMO zo kort en bondig mogelijk te houden. Een toelichting kan worden 

toegevoegd waarin meer uitleg wordt gegeven en zo nodig de geest wordt verduidelijkt. De inleiding van de 

LAMO mag beduidend korter. Aanbevolen wordt de teksten in heldere en begrijpelijke taal te verwoorden (de 

LAMO is een leidraad en geen juridisch document, maar moet wel volstrekt duidelijk zijn). De terminologie moet 

zorgvuldig worden nagelopen. Het is wenselijk om duidelijke definities te hanteren en een verklarende 

woordenlijst toe te voegen, evenals een lees- en referentielijst. Wees consistent in gebruikte terminologie en laat 

definities zoveel mogelijk in de pas lopen met de Erfgoedwet en aanvullende Regelingen.   

LAMO en Erfgoedwet 

20. Aanbevolen wordt (beter) te verduidelijken wat de samenhang en verschillen zijn tussen de Erfgoedwet en 

aanvullende regelingen en relevante gemeentelijke regelingen en de LAMO, door in de paragraaf over reikwijdte 

toe te voegen: 

De Erfgoedwet is een wettelijke regeling die zich onder meer richt tot eigenaren van erfgoed, (Rijks)musea, 

beheerders van de rijkscollectie, gemeenten, provincies en delen van de Rijksoverheid. De Erfgoedwet is 

bindend. De LAMO is opgesteld als een instrument van zelfregulering waaraan de geregistreerde musea zich 

hebben gecommitteerd. 

Andere onduidelijkheden kunnen worden vermeden door toevoeging van definities in een woordenlijst (zie ook 

punt 19). Voorgesteld wordt een stroomschema op te nemen van de termijnen. Dit stroomschema wordt 

voorbereid. De werkgroep heeft zich gebogen over de mogelijkheid om de termijnen tussen Erfgoedwet en LAMO 

(meer) gelijk te trekken, maar dit blijkt niet haalbaar te zijn. 

Afstotingsdatabase (ADB) 

21. De werkgroep beveelt aan om de ADB door te ontwikkelen in lijn met de voorgestelde aanpassingen van de 

LAMO, met als uitgangspunt de procedure zo eenvoudig mogelijk te maken, met geringe administratieve lasten. 

In dat licht wordt aanbevolen een aparte werkgroep in te richten voor de doorontwikkeling van de ADB. Naast het 

verlichten van de administratieve lasten van de melding op de ADB, adviseert de werkgroep te bevorderen dat de 

ADB zoveel mogelijk bereik genereert, en zo bijdraagt aan het optimaliseren van de herplaatsingsmogelijkheden. 

Aanbevolen wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid te creëren de informatieverstrekking over het object te kunnen 

doen door het opnemen van een linkje naar de registratiegegevens van het object. Dit maakt met minder moeite 

meer informatie beschikbaar. Ook wordt aanbevolen mogelijk te maken vanuit de ADB rechtstreeks een 

attendering aan iemand te richten. Aanbevolen wordt ook een bijlage bij de LAMO te voegen waarin wordt 

aangegeven hoe het formulier er uitziet en welke velden verplicht zijn en welke niet, voor een efficiënte 

voorbereiding van de melding. 

Omdat de werkgroep weinig specifieke kennis en ervaring met de ADB heeft en omdat aan alle voornoemde 

ideeën ICT-aspecten kleven, waarvan de mogelijkheid van verwezenlijking afhankelijk is, wordt aanbevolen een 

aparte werkgroep in te richten voor de vragen rond de ADB. 

Toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) 

22. Om onnodige overlap met het reglement van de TCB te vermijden en te voorkomen dat wijziging van het 

reglement van de TCB leiden tot discrepantie met de LAMO en noodzaken tot wijziging van de LAMO, wordt 

aanbevolen om in de LAMO te volstaan met een verwijzing naar het reglement van de TCB. Voorgesteld wordt 

ook om het nuttige stroomschema uit het reglement van de TCB op te nemen als bijlage bij de LAMO. 

Vormgeving van de LAMO 

23. Aanbevolen wordt de LAMO korter te formuleren, met een stappenplan aan het begin, waarna een toelichting 

en een verklarende woordenlijst volgt. In de bijlagen kunnen een lees- en referentielijst, een stroomschema en 

voorbeelden worden opgenomen.  

De conclusies van adviezen van de Ethische Codecommissie worden zoveel mogelijk overgenomen in de 

relevante passages van de LAMO i.p.v. in voetnoten, met een link naar de volledige lijst van adviezen in de lees- 

en referentielijst. 

Naast een integrale PDF-versie wordt aanbevolen een dynamische versie online te plaatsen waarin linkjes vanuit 

het stappenplan naar de toelichting worden ingevoegd en actieve linkjes in de lees- en referentielijst. Ook wordt 

aanbevolen een verwijzing naar de Museumnorm en naar ICOM op te nemen met vermelding dat de LAMO 

daarmee in verband staat. 
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Administratief 

24. De huidige LAMO spreekt over “afvoeren uit de collectieregistratie” (pag. 22). Het is wenselijk duidelijkheid te 

maken wat dat betekent. Het is de bedoeling dat musea afgestoten objecten wel traceerbaar houden in de 

registratie, voor toekomstig onderzoek e.d. De juridische status (bijv. ‘eigendom’) en standplaats wijzigen wel, 

bijv. in ‘afgestoten, geruild of verloren’. Hierdoor is altijd te achterhalen welke voorwerpen in de collectie zijn 

geweest.  

Nawoord 

De enquête omvatte méér evaluatiepunten, en de werkgroep heeft zelf ook meer punten naar voren gebracht, 

dan in de hierboven geformuleerde aanbevelingen zijn terug te vinden. De werkgroep heeft alle evaluatiepunten 

besproken. Over de punten die hierboven niet zijn terug te vinden, zijn volgens de werkgroep geen aanbevelingen 

tot wijziging van de LAMO nodig of wenselijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om punten die zich beperken tot een 

individuele casus en geen generiek probleem vormen waarvoor in de LAMO een oplossing moet worden 

geboden.  

De werkgroep spreekt tot slot de wens uit dat de doelen van de LAMO kunnen worden bereikt met een LAMO die 

flexibeler en dynamischer is dan nu het geval is. Geregistreerde musea genieten het vertrouwen dat ze zelf op 

professionele wijze invulling geven aan hun verzamelbeleid en daarover rekenschap kunnen afleggen aan de 

gemeenschap. Dat gerechtvaardigde vertrouwen mag ook in de LAMO tot uiting komen. De musea zijn gebaat bij 

het aanbrengen van focus als onderdeel van efficiënt collectiemanagement. Het publiek, eigenaren en 

onderzoekers hebben er belang bij dat objecten terecht komen op de plaats waar zij het beste tot hun recht 

komen, waar de meeste kennis over het object is of kan worden vergaard, waar het object het meest kan 

betekenen of waar de best mogelijke toegang tot het object kan worden geboden. Dit motiveert de behoefte om 

flexibeler en dynamischer te kunnen omgaan met de mogelijkheid van afstoting, die een rode draad heeft 

gevormd bij dit voorstel tot herziening van de LAMO. 

Bijlage: bestudeerde stukken 

• Uitkomsten van de enquête evaluatie LAMO 2021 

• Herplaatsing Collectie Nusantara (2018) 

• Herzamelen en herbestemmen, NMVW (2020)  

• Adviezen Ethische Codecommissie voor Musea inzake afstoten 

• Publicatie van Bijbels Museum ‘De toekomst van een collectie’ met aanbevelingen (2022) 

• Rapport commissie-Scholten ‘Advies herziening LAMO’ (2013) 

• Commissie-Leijnse ‘Advies LAMO’ (2012) 

 


