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Inspectierapport Beheer paleisgebonden collectie van de Staat 

Geachte heer Andersen, 

Bij dezen wil ik u hartelijk danken voor het rapport van de inspectie naar het 

bêheer van de paleisgebonden collectie van de Staat die in november 2021 door 

de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE) is uitgevoerd. Vooraf wil ik 

graag mijn waardering uitspreken voor de zorgvuldigheid waarmee de inspectie is 

uitgevoerd en het rapport is opgesteld. Het is goed oni te zien dat de 

hoofdconclusie is dat het beheer op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Op 

onderdelen zijn er nog verbeteringen mogelijk. Uw inspecteurs doen hiertoe in het 

rapport aanbevelingen op verschillende gebieden: het vaststellen van het 

Beheerplan 2022-27, het op onderdelen aanvullen of nader overwegen van de 

Beheerovereenkomst, het uitbouwen van de ingeslagen weg om het beheer mede 

te baseren op een analyse van risico's voor de collectie en het verder verbeteren 

van de collectieregistratie. De aanbevelingen uit het rapport onderschrijf ik en 

neem ik over. 

Vaststel/en Beheerplan 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 

beheer van de paleisgebonden collectie in eigendom van de Staat, waarbij het 

dagelijks beheer bij de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is belegd. Het RVB 

en de DKH gaan daarom gezamenlijk met de aanbevelingen aan de slag. Middels 

het vaststellen van het Beheerplan 2022-27 wordt voor de komende jaren een 

actieplan opgesteld dat zorgvuldig gemonitord zal worden en jaarlijks tot een 

geactualiseerd plan zal leiden. Hierbij wordt ook gekeken naar de investeringen 

die nodig zijn (tijd, geld en capaciteit). Een gunstige ontwikkeling is dat de DKH 

inmiddels heeft besloten de personele capaciteit op het gebied van het beheer van 

de paleisgebonden collectie van de Staat uit te breiden om kennis van de collectie 
en de continuïteit van het beheer nog beter te borgen. 

Nader overwegen Beheerovereenkomst 

U geeft in uw rapport aan dat de Beheerovereenkomst die in 2021 is ondertekend 

de afspraken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer 

transparant maakt. U merkt daarbij terecht op dat deze Beheerovereenkomst op 
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onderdelen aanvulling of nadere overweging behoeft. De overeenkomst wordt in 
het najaar 2022 geëvalueerd en de vermelde punten uit uw rapport worden hierin 
meegenomen. Dit betekent onder andere dat we de overeenkomst aan zullen 
vullen met actuele beheerbepalingen die ook afspraken bevatten over de 
informatiepositie van het RVB en de frequentie waarmee de realisatie van 
verbeteringen in het beheer wordt geëvalueerd. Wat het hanteren van de 
begrippen met betrekking tot de beheerde collectie en de eventuele gevolgen 
voor de mate waarin de beheernormen in de Erfgoedwet op het beheer van 
toepassing zijn betreft, zal worden afgestemd met het Ministerie van OCW. Een 
jaarlijkse actualisatie van het Beheerplan blijft onderdeel van de 
beheerovereenkomst. 

Analyse van risico's 
Ook geeft u in het rapport aan dat collectie met zorg wordt beheerd, maar dat het 
beheer meer kan worden afgestemd op een analyse van risico's voor de collectie. 
Zoals opgenomen in het Beheerplan zullen door de DKH structurele licht- en 
klimaatmetingen uitgevoerd gaan worden. De uitkomsten daarvan worden 
zorgvuldig afgewogen op het beheer. De personele uitbreiding middels de nieuwe 
medewerker Collectiebeheer maakt deze structurele analyses mogelijk. Ook op 
het gebied van Integrated Pest Management maakt deze uitbreiding structurele 
controles op alle locaties mogelijk. Deze metingen zullen als input dienen bij de 
risicoanalyses die de komende jaren voor de overige paleizen worden uitgevoerd. 

Collectieregistratie 
Verder komt in het rapport naar voren dat de collectie naar behoren en volledig is 
geregistreerd. De registratie is voor verbetering vatbaar wat betreft de fysieke 
nummering van collectieonderdelen, de registratie van de fysieke staat (conditie) 
en het uitvoeren van onderzoek naar objecten waarvan gedurende lange tijd geen 
actuele standplaats bekend is. Van 3% van de geïnspecteerde records is de 
standplaats actueel onbekend. Dat betekent niet dat deze objecten definitief 
vermist zijn, maar dat onderzoek gaande is. De standplaats- en conditiecontrole 
die eerder in 2021 in gang is gezet wordt voor het einde van 2022 afgerond. Dit 
betekent dat de fysieke staat van de collectie dan voor alle objecten geregistreerd 
zal zijn. Naar een eventuele restgroep van objecten die tijdens deze 
standplaatscontrole niet worden aangetroffen zal de DKH verder onderzoek doen. 

Het aanbrengen van objectnummers op de fysieke objecten om naast de 
bestaande foto's identificatie van objecten te bevorderen heeft onze aandacht. 
Waar mogelijk zal zorgvuldig en gestaag fysiek genummerd worden. Als laatste 
heeft de DKH zich als doel gesteld om minimaal 100 records uit de 
paleisgebonden rijkscollectie per jaar digitaal te ontsluiten op 
www.koninklijkeverzamelingen.nl. Deze records vertegenwoordigen in meerdere 
gevallen een veelvoud aan objecten (waar het bijvoorbeeld om sets stoelen gaat). 
Hiermee wordt getracht de collectie binnen 10 jaar digitaal toegankelijk te maken. 
In 2022 zal aansluiting op Collectie Nederland worden gezocht. 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en afdoende op het rapport 

te hebben gereageerd. Tenslotte heb ik, mede op uw verzoek, de minister van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geïnformeerd over het rapport en de 

reactie van het Rijksvastgoedbedrijf hierop. 

Met vriendelijke groet,

 
Mr. drs. A.W.H. Bertram 

Directeur- generaal Rijksvastgoedbedrijf 
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