
Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding

van 228 kunstwerken, door de Ministeries

van BZK en J&V

- Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot

vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling uit de rijkscollectie bekend wordt gemaakt.

VOORGENOMEN BESLUIT

Moderne/hedendaagse kunstSoort/titel soort

object(en)Kunstwerken

De initiatiefnemers beschikken over een lijst met inventarisnummersInventaris nummer(s)

De initiatiefnemers beschikken over een lijst van vervaardigersVervaardiger(s)

Vanaf ca. 1950Vervaardigingsjaar/periode

DiverseVerwervingsjaar/periode

DiverseMateriaal

Schilderkunst, tekenkunst, diverse druktechnieken, glaskunst, keramische kunst, sculptuurTechniek

DiverseAfmetingenDiverse

Goed/redelijkFysieke staat

De objecten voldoen niet aan de criteria zoals beschreven in het Interdepartementaal Kunstbeleid,

12 januari 2015

Motivatie voor vervreemding

JaBetreft bulkafstoting

Nee. De selectie van objecten is getoetst door de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDe overheid heeft het voornemen

advies aan de commissie van

onafhankelijke deskundigen te

vragen

De initiatiefnemers beschikken over afbeeldingen van de objectenAfbeelding

nvtEventueel beperkende of andere

juridische voorwaarde(n)

nvtNaam verzameling

Ministeries van BZK en J&VHet cultuurgoed of de verzameling

is in bruikleen of beheer bij

Turfmarkt 147, Den HaagStandplaats cultuurgoed of

verzameling

Alleen op afspraakBezichtiging cultuurgoed

 Opmerking

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder

gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij de Minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van

bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor

het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het

cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door de Minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld

in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon. Om de zienswijze in

behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

a) De naam en het adres van de indiener;

b) De dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

d) Motivering van de zienswijze.
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Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

1 april 2018Datum aanmelding

FMHaaglandenOverheid of instelling namens

overheid

Postbus 20011Adres

2500 EAPostcode

Den HaagPlaats

Mw. Annemarie BlokContactpersoon

PostbusFMHCollectiebeheer@minbzk.nlE-mail
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