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Hoe de stroomdiagrammen te gebruiken
De stroomdiagrammen laten de te nemen stappen en beslissingsmomenten binnen de
procedure zien in de kolom Proces. In het complete plaatje zijn de relaties te zien tussen de
mensen die betrokken zijn bij de procedure, de gerelateerde procedures, de informatieeenheden en het benodigde managementsysteem. Al deze zaken bij elkaar vormen de
inhoud van deze nieuwe SPECTRUM stroomdiagrammen.
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Personen
Bij de procedures zijn meerdere mensen betrokken, niet alleen van binnen de organisatie
maar ook van buiten de organisatie. De kolom Personen geeft de mogelijkheid de functies
van de betrokken personen weer te geven en de benodigde interactie, dus wie geeft het
stokje over aan wie.

Proces
Dit is een schematische weergave van de stappen die achtereenvolgend genomen moeten
worden binnen elke procedure. Wanneer er een keuze moet worden gemaakt, wordt dit
weergegeven door verschillende opties. In sommige gevallen wordt een lijst met informatie
gegeven die nodig is om tot een minimumstandaard te komen.

Gerelateerde procedures
Veel van de procedures refereren naar andere procedures binnen SPECTRUM. Bijvoorbeeld:
de procedure Inkomende bruikleen heeft direct te maken met de procedure Inkomend
object. Deze gerelateerde procedures staan in de kolom naast het Proces, verbonden met de
processtappen door een gestippelde pijl. Het kan nodig zijn eerst de gerelateerde procedure
uit te werken alvorens verder te gaan met de procedure zelf.

Informatie
De informatie-eenheden in deze kolom zijn terug te vinden in SPECTRUM-N versie 1.0. Hier
staat ook de uitleg over hoe deze informatie-eenheden te gebruiken.
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Systeem
In deze kolom staat bij de procedures consequent Collectie Management Systeem. Alle
procedures in SPECTRUM vormen het geheel van collectiemanagement. Hierbinnen worden
veel verschillende systemen gebruikt, soms op papier en soms geautomatiseerd. Te denken
valt aan standaardformulieren (bijvoorbeeld voor verwerving of verplaatsing),
kaartenbakken, databases, collectie-informatiesystemen, bruikleenmodules etc. De
systemen die in gebruik zijn, worden dus in deze kolom ingevuld.
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4 - Verwerving
Definitie
Het beheren en documenteren van de toevoeging van objecten en gerelateerde informatie aan de instelling en hun mogelijke
opname in de vaste collectie.

Minimumstandaard
Uw instelling moet een beleid hebben op het gebied van de verwerving van objecten. Dit beleid is een onderdeel van het
collectiebeleid.
Raadpleeg in SPECTRUM-N 1.0, procedure 4, het onderdeel 'Voor u begint' over het beleid en het wettelijk kader voor deze
procedure.
Zorg dat de procedure voor het beheren en documenteren van verwervingen de volgende zaken regelt:
• Het verkrijgen van een schriftelijk bewijs van het oorspronkelijke eigendomsrecht op een object en van de
eigendomsoverdracht aan de verwervende instelling.
• Het bij elkaar kunnen brengen van verwervingsdocumentatie en objecten als onderdeel van retrospectieve documentatie,
audit en inventarisatie.
• Het toekennen van een uniek nummer aan elk object en het fysiek aanbrengen van dat nummer op of aan het object.
• Het aanmaken en bijhouden van een aanwinstenregister dat op nummer gerangschikt is.
• Het bewaren van informatie over het verwervingsproces.
• Het informeren van schenkers over de voorwaarden waaronder uw instelling hun schenking of legaat aanvaardt.
• Het toetsen van de verwerving aan het collectiebeleid van uw instelling en aan lokale, nationale of internationale wetgeving,
verdragen of algemeen aanvaarde gedragscodes.
• Het bewaren van een bijgewerkte kopie van de informatie in het aanwinstenregister.
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4  -‐  Verwerving
Personen

Proces

Gerelateerde  
Procedures  

ĞƐůŝƐŽǀĞƌǀĞƌǁĞƌǀŝŶŐŽƉďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ
ǀĞƌǌĂŵĞůďĞůĞŝĚ͘
Eigen  
medewerker

Plan  ontvangst  van  het  object.

Objectbeoordeling

Voer  conditiecontrole  uit.

Eigen  
medewerker

sĞƌŬƌŝũŐŚĞƚŽŶďĞǌǁĂĂƌĚĞĞŶŽŶďĞƚǁŝƐƚĞĞŝŐĞŶĚŽŵƐďĞǁŝũƐǀĂŶŚĞƚ
ŽďũĞĐƚ͘ŝƚŽŵǀĂƚ:
x
formele  naam  van  de  instelling  die  het  object  verwerft
x
naam  en  adres  van  de  vorige  eigenaar
x
korte  beschrijving  van  het  object
x
handtekening  ter  bevestiging  van  de  eigendomsoverdracht  (bij  
geautomatiseerd  systeem:  verwijzing  naar  handtekening)  en  
verklaring  over  handtekenbevoegdheid  van  die  persoon
x
verwervingsmethode
x
overdracht  van  rechten  die  bij  het  object  horen.

Informatie

Referentie
2  -‐
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9  -‐
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Verwerf  relevante  informatie  en  bijbehorende  documenten:

x

Legaat?

ja
x

Notaris

nee

x
x

uittreksel  uit  het  testament  
(bij  voorkeur  kopie  volledig  
testament);  de  geldigheid  van  
een  legaat  is  via  een  notaris  na  
te  gaan  in  het  Centraal  
Testamentenregister.
kopie  van  een  eventueel  
codicil  waarin  de  instelling  is  
genoemd.
verwijzing  naar  de  
collectievindplaats  en  andere  
informatie  over  het  veldwerk
bewijs  van  eigendom  waar  
toepasselijk  volgens  de  Wet  op  
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Management  
systeem
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x
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x
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x
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x
x

Archeoloog

x
nee
x

Schenking?

ja

x

Schenker

nee

x
x

Aankoop?

ja

Verkoper

x
x

nee

Auteursrecht

Eigendomsverwerving

x
Ruil?
Medewerker  
andere  
instelling

x

nee
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Eigen  
medewerker

ja

ja

Persoon
Adres

te  gaan  in  het  Centraal  
Testamentenregister.
kopie  van  een  eventueel  
codicil  waarin  de  instelling  is  
genoemd.

Objectverzameling
Objectidentificatie
Referentie
Datering
Organisatie
Persoon
Adres

verwijzing  naar  de  
collectievindplaats  en  andere  
informatie  over  het  veldwerk
bewijs  van  eigendom  waar  
toepasselijk  volgens  de  Wet  op  
de  archeologische  
monumentenzorg
bewijs  van  interne  en  externe  
rechtvaardiging  van  het  
verzamelen
bewijs  dat  verzamelen  op  die  
plaats  wettelijk  is  toegestaan
bewijs  dat  het  object  niet  
beschermd  wordt  door  CITES  
en  voldaan  is  aan  in-‐  en  
exportvergunningen.

Referentie
Datering
Organisatie
Persoon
Adres
Verwerving
Referentie  
Datering
Organisatie
Persoon
Adres

ondertekende  aanbieding  door  
de  schenker,  inclusief  de  
voorwaarden  voor  schenking
ondertekende  aanvaarding  
van  het  object,  inclusief  
overeengekomen  
voorwaarden.
ondertekende  verklaring  van  
de  verkoper  dat  hij  de  
rechtmatige  eigenaar  is
ondertekende  verklaring  over  
de  herkomst  van  het  object
orginele  factuur  en  
ontvangstbewijs
details/voorwaarden  van  elke  
subsidie  voor  de  aankoop.

Referentie
Datering
Organisatie
Persoon
Adres

eigendomsoverdracht  
waarvoor  een  niet-‐financiële  
tegenprestatie  is  geleverd.

Referentie
Datering
Organisatie
Persoon
Adres

document  waarin  het  
onderzoek  naar  de  herkomst  
van  de  schat  is  toegelicht,  
inclusief  eventueel  rapporten  
van  deskundigen.

Identificeer  en  noteer  wie  het  auteursrecht  bezit  en  
andere  rechten  verbonden  aan  het  object  en  het  
gebruik  ervan.  Verwerf  zo  mogelijk  het  auteursrecht  
voor  uw  instelling.

Geef  het  object  een  uniek  nummer.

15  -‐
Rechten

Auteursr

Geef  het  object  een  uniek  nummer.

Eigen  
medewerker

DĂĂŬĞĞŶŽďũĞĐƚƌĞĐŽƌĚĂĂŶŝŶŚĞƚĐŽůůĞĐƚŝĞͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞƐǇƐƚĞĞŵĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌ͗
x
objectnummer
x
korte  beschrijving,  voldoende  om  het  object  te  kunnen  identificeren
x
datum  waarop  het  objectrecord  is  aangemaakt;
x
verwervingsmethode
x
herkomst  (naam,  adres)
x
datum  van  verwerving
x
nummer  van  inkomstformulier
x
nummer  van  overdrachtsformulier  (als  dit  afwijkt  van  het  
inkomstformulier)
x
verwijzing  naar  voorwaarden  die  gelden  op  het  moment  van  verwerven
x
verwijzing  naar  het  conditierapport.

Objectidentificatie
Verwerving
Inkomende  
bruikleen
Datering
Organisatie
Groep
Persoon
Adres

Breng  het  objectnummer  aan  op  het  object  of
  label  het.

Fotografeer  het  object  indien  praktisch  mogelijk  en  
wettelijk  toegestaan.

Noteer  de  eerste  standplaats  van  het  object  in  het  
record.

Registratie  aanwinst

EŽƚĞĞƌŽŽŬ͗  
x
reden  van  verwerving
x
datum  van  eigendomsoverdracht;  dit  kan  
eerder  zijn  dan  de  formele  opname  als  
verwerving  in  het  museum
x
geschiedenis  van  het  object
x
wijze  van  bronvermelding
x
bijkomende  contextuele  informatie  
x
bijkomende  informatie  over  de  verwerving  
van  het  object

Schenker

^ƚƵƵƌďŝũƐĐŚĞŶŬŝŶŐĞŶĞĞŶďĞĚĂŶŬďƌŝĞĨŶĂĂƌĚĞ
ƐĐŚĞŶŬĞƌ͕ŵĞƚŽďũĞĐƚŶƵŵŵĞƌĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞ
ƉůĂĂƚƐǀĂŶŚĞƚŽďũĞĐƚ͘^ƚƵƵƌďŝũĂĂŶŬŽƉĞŶŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ
ŵĞƚĨŝŶĂŶĐŝģůĞƐƚĞƵŶǀĂŶĨŽŶĚƐĞŶĞĞŶďĞĚĂŶŬďƌŝĞĨ
ŶĂĂƌĞůŬĨŽŶĚƐ͘

Details over de informatie-eenheden die voor deze procedure nodig zijn staan in SPECTRUM-N versie 1.0.
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