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Vacature: vicevoorzitter toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) 

Voor de toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) zoeken wij een nieuwe 
vicevoorzitter. De toetsingscommissie beschermwaardigheid (TCB) is een commissie die 
door de stichting Museumregister Nederland is ingesteld op grond van hoofdstuk 4 van de 
Leidraad Afstoten Museale objecten (LAMO 2016). De TCB zorgt voor een onafhankelijke en 
onpartijdige uitvoering van beschermwaardigheidstoetsingen. 

BESCHERMWAARDIGHEIDSTOETSINGEN 
Beschermwaardigheidstoetsingen worden uitgevoerd als er een voornemen bestaat tot 
afstoting van een als mogelijk beschermwaardig aan te merken object/ deelcollectie, buiten 
het domein van de LAMO (domein van geregistreerde musea) en/ of de Erfgoedwet (domein 
van overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke instellingen).  

De beoordeling van de beschermwaardigheid vindt plaats aan de hand van de in de LAMO 
en Erfgoedwet vastgelegde beschermwaardigheidscriteria. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de waarderingscriteria van de methodiek ‘Op de Museale weegschaal’.  

Als de uitspraak van de TCB ‘niet beschermwaardig’ luidt, dan kan de afstoting zoals 
voorgenomen worden voortgezet. Als de uitspraak 'beschermwaardig' luidt, dan moeten de 
objecten/deelcollectie binnen het LAMO domein blijven. In geval van een overheidsinstelling 
dient bij afwijking van het TCB advies de minister van OCW daarover te worden 
geïnformeerd.   

SAMENSTELLING TCB 
De vaste bezetting van de TCB bestaat uit vier leden: een voorzitter, vicevoorzitter en twee 
museaal deskundigen. De TCB houdt tevens een lijst bij van deskundigen inzake de 
belangrijkste verzamelgebieden van musea, het zogenaamde TCB deskundigenteam. De 
TCB wordt ondersteund door een secretariaat en ambtelijk secretaris vanuit het bureau van 
Museumregister Nederland. 

Per toetsing wordt de basisbezetting (voorzitter/vicevoorzitter en museaal expert) van de 
TCB aangevuld met minimaal twee deskundigen ter zake van de specifieke eigenschappen 
van de objecten/ (deel)collecties waarop de beoordeling betrekking heeft, de zogenaamde 
casus-specifieke deskundigen. Twee van de casus-specifieke deskundigen worden 
voorgedragen door het TCB deskundigenteam. De afstotende partij mag een derde 
deskundige voordragen. 

PROFIELSCHETS VICEVOORZITTER TCB 
De vicevoorzitter heeft een juridische achtergrond en affiniteit met de museumsector, doch 
zonder actuele belangen in de Nederlandse museumsector. 

De vicevoorzitter draagt zorg voor (in samenspraak met, of bij afwezigheid van de voorzitter): 
- een zorgvuldige en onafhankelijke uitvoering van beschermwaardigheidstoetsingen,
- het formuleren van de uitspraken van de commissie,
- handhaving, en periodieke evaluatie, van de werkprocessen van de TCB
- externe representatie van de TCB.

https://www.afstotingsdatabase.nl/toetsingscommissie
https://www.afstotingsdatabase.nl/Portals/0/Images/LAMO/LAMO.pdf?ver=4GHNiWjpOjg8yVAYlT-X4A%3d%3d
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/op-de-museale-weegschaal-collectiewaardering-in-zes-stappen
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PROFIELSCHETS VICEVOORZITTER (vervolg) 
Expertisegebieden: Kennis van relevante nationale en internationale richtlijnen en wet- en 
regelgeving (zoals LAMO, Ethische Code voor musea, Erfgoedwet, ICOM Guidelines on 
Deaccessioning), of bereid om zich in deze materie te verdiepen. 

Competenties: 
• Analytisch denkvermogen;
• Nauwkeurig, besluitvaardig, taalvaardig;
• Betrokken;
• Discreet en integer.

INDICATIE WERKBELASTING 
De vaste leden van de TCB komen minimaal eenmaal per jaar bijeen voor evaluatie van de 
afgelopen periode en bespreking van de aanpak van navolgende periode. Het aantal 
toetsingen is op voorhand niet in te schatten (tot heden variërend van 0-5 per jaar).  

Schatting tijdsinvestering: 
- Jaarvergadering (incl. voorbereiding en nazorg): ca 8 uur per jaar.
- Tussentijds overleg (o.a. inzake potentiële toetsingen): ca. 12 uur per jaar.
- Bij actieve deelname aan een toetsing: ca. 10-14 uur per toetsing.

VACATIEGELDEN EN ONKOSTENVERGOEDING 
De leden van de TCB ontvangen vacatiegelden ad €150 per vergadering en €250 per 
toetsing, plus vergoeding van reiskosten. 

VOG 
Commissieleden moeten een positieve Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. 

VRAGEN 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de TCB, Heleen 
Buijs via 06 - 202 456 29 of hwjbuijs@xs4all.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen 
met Ellie Bruggeman van Museumregister Nederland via 06 – 12305095 of 
ebruggeman@museumregisternederland.nl. 

REAGEREN 
Heeft u interesse in deze functie en herkent u zich in het gestelde profiel? Stuur dan uw CV 
en een korte motivatie naar bureau@museumregisternederland.nl o.v.v. vacature 
vicevoorzitter TCB.  

U kunt tot en met 1 mei 2022 reageren. 

De gesprekken zullen dinsdag 10 mei plaatsvinden in Hilversum. 

mailto:ebruggeman@museumregisternederland.nl

