
Missie 
 
ICOMOS Nederland is een vereniging van erfgoedprofessionals en vertegenwoordigt Nederland bij 
ICOMOS internationaal. De organisatie, zonder winststreven, zet zich belangeloos in voor het behoud, 
beheer, beschermen, rehabiliteren en anderszins maatschappelijk in waarde versterken van 
onroerend cultureel erfgoed in ruime zin conform artikel 3 van de statuten van ICOMOS 
internationaal. Zij stelt zich, als nationaal comité voor Nederland en haar overzeese rijksdelen, ten 
doel de actieve invulling van de functies en taken, zoals die door ICOMOS internationaal, onder meer 
op grond van haar inbedding in internationale verdragen, worden geformuleerd.  
 
• ICOMOS Nederland bevordert de uitwisseling van kennis en informatie op haar expertiseterreinen 
en fungeert als liaison en contactpunt tussen haar nationale leden en haar internationale netwerk.  
 
• Zij behartigt en bevordert de belangen van ICOMOS en die van haar leden.  
 
• Tot haar kerntaak behoort de leidende advisering ter zake de nominatie en monitoring van UNESCO 
Werelderfgoed. ICOMOS is één van de overleg organisaties conform de de Werelderfgoedconventie. 
In die hoedanigheid adviseert ICOMOS het Werelderfgoedcomité en het Werelderfgoedcentrum van 
UNESCO.  
 
• Zij stimuleert de Nederlandse participatie in internationale, regionale en landelijke verbanden tot 
bescherming, behoud en beheer van, kennisontwikkeling en bewustzijn over onroerend cultureel 
erfgoed en daaraan gerelateerd erfgoedaspecten.  
 
• Zij zet zich in voor kennis- en ervaringsoverdracht aan volgende generaties erfgoedprofessionals, 
zowel in Nederland en zijn overzeese rijksdelen, als internationaal.   
 
• Zij agendeert, landelijk en internationaal, thema's, die, vanuit haar expertiseterrein, publieke en/of 
overheidsaandacht behoeven.  
 
Om haar doel te bereiken, werkt ICOMOS Nederland samen met en participeert in verbanden binnen 
ICOMOS internationaal, alsmede andere internationale non-gouvernementele organisaties, alsook 
overheden en particuliere organisaties zonder winststreven.  
 
Voor meer informatie over de internationale missie van ICOMOS: 
https://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/icomos-mission  
 
De statuten van ICOMOS internationaal, waaraan hierboven gerefereerd wordt, vindt u hier: 
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/20150114-statuts-
asadopted-languagecheck-finalcirc.pdf  
 
Een uitgebreidere beschrijving van de ICOMOS-taakstelling voor nationale comités vindt u hier: 
https://www.icomos.org/en/about-icomos/committees/national-committees  
 
Informatie over de Werelderfgoedconventie vindt u hier: 
http://whc.unesco.org/en/convention/  
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