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Wat is de Erfgoedinspectie
De Erfgoedinspectie houdt op nationaal niveau toezicht op een belangrijk deel van het
Nederlandse erfgoed en op de informatiehuishouding bij de rijksoverheid. Bovendien draagt
de inspectie in het kader van internationale afspraken bij aan het toezicht op de illegale
handel in cultuurgoederen. Ze draagt met haar toezicht bij aan de kwaliteit van het behoud en
het beheer van het nationale erfgoed. Aan de hand van risicoanalyses en signalen vanuit de
politiek, het beleid, het erfgoedveld en de samenleving stelt de inspectie zwakke plekken in
het beheer van het erfgoed vast en agendeert deze.
De Erfgoedinspectie werkt met een tweejarig programma. Het werkprogramma 2013-2014
bouwt voort op activiteiten die in eerdere jaren zijn gestart. Op basis van de tweejaarlijkse
risicoanalyse en monitorgegevens zijn nieuwe thema’s toegevoegd. Kwaliteit is het centrale
begrip in dit werkprogramma van de Erfgoedinspectie. Met als doel duurzame toegankelijkheid
van het erfgoed en overheidsinformatie, streeft de Erfgoedinspectie naar zoveel mogelijk
interne kwaliteitsborging door de instellingen zèlf. Het programma is in nauwe samenspraak
met de ketenpartners van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgesteld. Het programma is tevens
afgestemd met de Douane.
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1 Organisatie en omgeving
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1.1 Organisatie
De Erfgoedinspectie werkt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW.
De Erfgoedinspectie ziet toe op:
• de archeologische monumenten, opgravingen en vondsten;
• het functioneren van het stelsel van de monumentenzorg;
• de archieven, als basis van de informatievoorziening van de rijksoverheid;
• de rijkscollectie, de nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen en de
invoer van in het buitenland beschermd erfgoed.
Uitgangspunt voor het toezicht vormen de wettelijke kaders en de toezichtprincipes van de
Kaderstellende visie op toezicht van het kabinet.1 Bij de uitwerking van deze principes, zoals
selectiviteit en slagvaardigheid, gebruikt de Erfgoedinspectie de toezichtmethode van het
Programmatisch Handhaven.
Overheden, instellingen en burgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de
naleving van wet- en regelgeving op het gebied van archeologie, archieven, collecties en
monumenten. Toezicht is gericht op de beheersing van de risico’s bij onvoldoende naleving
en vervolgens op de duurzame borging van de naleving.
De Erfgoedinspectie levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit en de continuïteit van het
behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed en van de informatievoorziening bij de
centrale overheid. Daarnaast adviseert de Erfgoedinspectie - op basis van de toezichtsbevindingen - de minister van OCW over de kwaliteit en de effectiviteit van wet- en regelgeving op deze terreinen, inclusief internationale afspraken en verdragen.
De Erfgoedinspectie richt zich in haar toezicht op de volgende groepen:
• particulieren, bedrijven, gemeenten en universiteiten met een archeologische
monumentenvergunning en/of een opgravingsvergunning;
• de ministeries en hoge colleges van staat, de rechtsprekende instellingen, de zelfstandige
bestuursorganen en de organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties voor wat hun
informatiehuishouding betreft;
• de verzelfstandigde rijksmusea, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de andere
beheerders van museale voorwerpen van het rijk;
• eigenaren en beheerders van en handelaren in beschermde voorwerpen en
cultuurgoederen.
Op het terrein van de monumentenzorg worden de doelgroepen nader bepaald.

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 27831, nr. 15.
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1.2 Kerntaken
Het toezicht bestaat uit vier kerntaken:
Signaleren
De Erfgoedinspectie is oog en oor voor de minister van OCW. Bij ernstige incidenten of
tekortkomingen handelt zij, waar mogelijk, onmiddellijk door middel van interventies en bij
groot risico met handhavend ingrijpen.
Inspecteren
Met gerichte, selectieve inspecties en met andere interventiemiddelen wordt de naleving van
wet- en regelgeving op het gewenste niveau gebracht. Behalve op risicovolle thema’s richt de
Erfgoedinspectie zich op risicovolle organisaties. Als onvoldoende naleving voortkomt uit
onvoldoende kennis van regels, wordt via voorlichting de naleving gestimuleerd. Waar nodig
en mogelijk wordt handhavend opgetreden.
Rapporteren
Naast reguliere onderzoekrapportages wordt regelmatig een beschrijving van de staat van het
erfgoed en de overheidsinformatie geleverd: een rapportage over de ontwikkelingen en de
vorderingen in de naleving van het beheer van erfgoed en overheidsinformatie, en daarmee
mede over de effecten van het toezicht in relatie tot de beleidsdoelen.
Adviseren
Indien geconstateerd wordt dat een onderdeel van het rijksbeleid of het instrumentarium niet
of onvoldoende werkt, adviseert de Erfgoedinspectie de minister van OCW over aanpassing.

1.3 Samenwerking
De Erfgoedinspectie werkt samen met andere inspecties en controle-instanties (o.a. Audit
Dienst Rijk, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Jeugdzorg, Douane en Politie).
Dit verhoogt de effectiviteit van het toezicht en vermindert de toezichtlast.
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1.4 Ontwikkelingen
Ontwikkelingen waarmee de Erfgoedinspectie te maken heeft:
• In het regeerakkoord Bruggen slaan van de VVD en de PvdA2 is de doelstelling geformuleerd
dat de rijksoverheid goedkoper, flexibeler en efficiënter gaat werken met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte en regeldruk.
• Toezichthoudende functies van de rijksoverheid worden overheidsbreed gestroomlijnd.
Beleid en toezicht worden effectiever op elkaar afgestemd. Toezicht wordt daarbij selectiever
toegepast en gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen om
regels na te leven.
• Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg3 vragen
de decentralisatie en de verdere verzelfstandiging van de opgravingsmarkt om aangepast
toezicht op de archeologische monumenten en opgravingen, gericht op het waarborgen van
de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het archeologische onderzoek.
• Het stelsel van de monumentenzorg is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig
geweest, samenhangend met de invoering van de Modernisering van de Monumentenzorg
(MoMo), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet revitalisering
generiek toezicht. Het proces van wijzigingen wordt afgerond met de invoering van de
Omgevingswet, waarin tal van wetten en regelingen die van invloed zijn op de fysieke
leefomgeving, worden gebundeld.
• Door de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (per 1 oktober 2012) is
het (interbestuurlijke) toezicht dat de Erfgoedinspectie op de gemeenten hield, voor wat
betreft de gemeentelijke zorg voor rijksmonumenten en rijksbeschermde gezichten,
overgegaan naar de provincies.
• De rijksoverheid moet in 2017 volledig digitaal zijn. Het toezicht richt zich daarom sterk op
duurzaam behoud van de digitale overheidsinformatie, een actieve beschikbaarstelling
daarvan en een adequate informatiebeveiliging.
• De Raad voor Cultuur leverde op verzoek van de bewindspersoon van OCW in 2013 een
advies over de herziening van het museale bestel. Het nieuwe bestel moet met ingang van
2017 haar beslag krijgen. Het toezicht- en handhavingsinstrumentarium krijgt een plaats in
het nieuwe bestel.
• De politieke instabiliteit in regio’s als Noord-Afrika en het Midden-Oosten vergroot de kans
op illegale internationale handel in cultuurgoederen. Om het toezicht en de opsporing
beter te kunnen richten, worden de risicoprofielen in overleg met douane en politie
aangescherpt.

2 Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/29/regeerakkoord.html.
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33053, nr. 3
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2 Toezicht in 2013-2014
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2.1 Inleiding
Aan de programmering ligt naast de risico-analyse de conceptvisie Eigentijds Toezicht op erfgoed
en overheidsinformatie (augustus 2012) ten grondslag; op basis hiervan stelt de Erfgoedinspectie
zich tot doel:
• een optimaal behoud, toegankelijkheid en beschikbaarheid van het erfgoed en de
overheidsinformatie na te streven en daarmee een bijdrage aan de uitvoering van het
cultuurbeleid van de rijksoverheid te leveren;
• een systematische kwaliteitszorg bij onder toezicht staande organisaties te bevorderen;
als deze systematiek bijdraagt aan een betere naleving van wet- en regelgeving, kan de
Erfgoedinspectie de intensiteit en de vorm van haar toezicht aanpassen.

2.2 Erfgoedbrede onderzoeken en inspecties
Staat van de naleving in het cultureel erfgoed en de overheidsinformatie
De gezamenlijke rijksinspecties hebben afgesproken verslag uit te brengen over keuzes en
effecten van hun toezicht in een ‘staat van de naleving’. Hierin worden ook de belangrijkste
trends, knelpunten en (nieuwe) risico’s gesignaleerd en geagendeerd.4 Vele inspecties, bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs, publiceren al een ‘staat van’ of gaan dit binnenkort doen.
Ook de Erfgoedinspectie gaat periodiek een rapportage over de staat van de ontwikkelingen
en de vorderingen in de naleving van het beheer van het erfgoed en van de overheidsinformatie
uitbrengen. De gegevens voor deze rapportage worden primair ontleend aan de rapportages
van de Erfgoedinspectie zelf, zoals jaarlijkse verslagen, verzamelrapportages over inspecties
en de monitorgegevens. In 2014-2015 wordt de eerste ‘staat van’ uitgebracht.
Incidentinspecties
Voor incidentinspecties reserveert de Erfgoedinspectie jaarlijks een deel van haar inspectietijd. Als incidenten mogelijke politiek-bestuurlijke gevolgen hebben, zoals begin 2013 bij de
recente diefstallen uit Huis Doorn in 2012 en het Museum Catharijneconvent, signaleert de
Erfgoedinspectie deze onmiddellijk aan de minister van OCW.

2.3 De archeologische opgravingen, monumenten en vondsten
De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet 1988 bij
archeologische opgravingen, en bij de omgang met vondsten en wettelijk beschermde
archeologische monumenten, zoals grafheuvels en hunebedden. In haar toezicht sluit de
Erfgoedinspectie aan op de uitvoering van de kwaliteitssystematiek van de beroepsgroep.
4 Zie Werkprogramma samenwerkende rijksinspecties 2012–2013, pag. 18.
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Illegale opgravingen en het niet melden van vondsten van algemeen belang
Het opgraven zonder vergunning is schadelijk voor het behoud van het archeologische erfgoed.
De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van archeologisch erfgoed worden geschaad als
archeologische vondsten van algemeen belang buiten de openbaarheid blijven en in de handel
of privéverzamelingen verdwijnen. Bovendien is het schadelijk voor het wetenschappelijke
onderzoek als vondsten van hun context en daarmee van hun zeggingskracht worden beroofd.
Uit het Erfgoedinspectie-onderzoek Grenzen overschreden? (november 2012)5 is gebleken dat de
discrepantie tussen wetgeving en praktijk dusdanig groot is dat toezicht en handhaving niet
meer toereikend zijn om een evenwicht te herstellen en dat daarom een heroriëntatie
noodzakelijk is. De bewindspersoon van OCW heeft hiertoe de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed een opdracht gegeven. Op basis van de uitkomsten kan mede door de
Erfgoedinspectie na 2013 een nieuw, integraal handhavingsbeleid worden ontwikkeld.
Kwaliteitsborging bij archeologisch onderzoek
Om de zorgvuldigheid van het archeologische onderzoek te borgen, is het noodzakelijk dat de
vergunninghouders hun werkwijze structureren volgens de principes van kwaliteitszorg en
actief werken aan het bevorderen van kennisvermeerdering en kwaliteitsbewustzijn van de
medewerkers.
Uit het onderzoek van de Erfgoedinspectie Kwaliteit een zorg? Kwaliteitszorg en zelfregulering in de
Nederlandse archeologie (juli 2011) en uit de Monitor Erfgoedinspectie 2011-2012 blijkt dat de
systematische kwaliteitsborging bij archeologisch onderzoek door vergunninghouders nog
niet is gerealiseerd. In de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet op de archeologische
monumentenzorg (Wamz) heeft de minister aangekondigd de interne kwaliteitszorg alsnog
en minder vrijblijvend door te willen voeren.
In 2013 en 2014 worden veertig vergunninghouders geïnspecteerd op het realiseren van een
systematische kwaliteitsborging. Doelgroep zijn de vergunninghouders waar het kwaliteitsbewustzijn nog onvoldoende is ontwikkeld. De vergunninghouder krijgt een inspectierapport
met eventuele aanbevelingen. Doel is dat de voorgeschreven systematische kwaliteitszorg in
2015 een vanzelfsprekendheid is geworden in de archeologische praktijk. Over de effecten van
dit inspectieprogramma rapporteert de Erfgoedinspectie aan de minister van OCW in 2015.
Deze rapportage kan een bijdrage leveren aan de discussie over de realisering van verplichte
certificering om tot een sluitend kwaliteitssysteem in de archeologie te komen.6
Kwaliteit van bureau- en booronderzoek
Het archeologische erfgoed is in hoge mate afhankelijk van het besluitvormingsproces bij
gemeenten. Een belangrijke rol speelt daarbij bureau- en booronderzoek. De uitkomst van dit
onderzoek is in veel gevallen doorslaggevend voor het besluit van een gemeente om een
gebied vrij te geven, om vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, of om de archeologische

5 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 31255, nr. 14.
6 Zie de in de vorige voetnoot genoemde Beleidsbrief van de minister van OCW van 7 Februari 2012.
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waarden in situ te behouden. De kwaliteit van bureau- en booronderzoek is daarom van groot
belang voor de omgang met archeologische waarden. In de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA) zijn hiervoor dan ook kwaliteitseisen geformuleerd.
De Erfgoedinspectie begint een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van bureauonderzoek en booronderzoek. Dit onderzoek wordt in 2013-2014 afgerond en vastgelegd in een
rapport met aanbevelingen aan de nalevingsplichtigen.
Bewaar- en ontsluitingsfunctie provinciale archeologische depots
Vondsten die zijn opgegraven en gedocumenteerd behouden alleen hun betekenis wanneer
zij toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoekers, amateurarcheologen en geïnteresseerd publiek. De Monumentenwet 1988 schrijft in artikel 51 dan ook voor dat vondsten
moeten worden opgeslagen op een wijze die uit het oogpunt van behoud en toegankelijkheid
verantwoord is. Dit gaat niet zo ver dat depots een museale functie moeten vervullen. Het gaat
wel om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van informatie. De provincies hechten over
het algemeen grote waarde aan de bewaar- en ontsluitingsfunctie van hun depot, maar met
name deze laatste functie komt lang niet overal goed tot haar recht.
In 2013-2014 wordt een onderzoek gedaan waarbij de toegankelijkheid en de publieksfunctie
van de provinciale archeologische depots centraal staan. Het onderzoek resulteert in een
rapport waarin knelpunten worden geïnventariseerd en aanbevelingen voor verbetering aan
de provincies worden gedaan.

2.4 Het functioneren van het stelsel van de monumentenzorg
De minister van OCW is verantwoordelijk voor de inrichting van het stelsel van de monumentenzorg. Door de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012
houdt de Erfgoedinspectie geen toezicht meer op de gemeentelijke taken met betrekking tot
rijksmonumenten en beschermde gezichten. Het blijft echter van belang dat de minister van
OCW zicht houdt op hoe het stelsel van de monumentenzorg functioneert.
Onderzoek naar informatiebehoefte stelseltoezicht
De Erfgoedinspectie onderzoekt in 2013 welke informatie nodig is om het stelseltoezicht voor
de monumentenzorg in te richten en de minister van OCW over het functioneren van het
stelsel te informeren. Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om over de benodigde informatie te kunnen
beschikken en hoe de aanwezige informatie zo goed mogelijk kan worden samengebracht.
Resultaat is een rapport dat de besluitvorming over de inrichting van het stelseltoezicht kan
ondersteunen.
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Onderzoek naar financiële ondersteuningsmogelijkheden binnen het stelsel
Een onderdeel van het stelsel is de financiering van de instandhouding van monumenten.
De Erfgoedinspectie doet een inventariserend onderzoek naar de financiële ondersteuningsmogelijkheden, zowel van de overheid als van particuliere partijen. De inventarisatie betreft
onder meer de fiscale mogelijkheden en de bijdragen van andere overheden, zoals gemeenten,
provincies, Europese bijdragen, beschikbare fondsen en private geldstromen. Het betreft
uitdrukkelijk geen evaluatie of onderzoek naar de effectiviteit van subsidieregelingen.
Resultaat van het onderzoek is een rapport met de bevindingen.
Onderzoek naar plaats en bijdrage particulier initiatief binnen het stelsel
Een van de pijlers van het beleid Modernisering Monumentenzorg7 is krachtiger en eenvoudiger
regelgeving, waarbij meer vertrouwen wordt gegeven aan het particulier initiatief. Bij
‘particulier initiatief’ kan men denken aan stichtingen tot behoud van monumenten, lokale
historische verenigingen, fondsen, stadsherstellen en andere particuliere eigenaren.
De Erfgoedinspectie verkent in 2013 hoe het particulier initiatief is georganiseerd en welke
verschuivingen zichtbaar zijn in het optreden en de rol daarvan, bijvoorbeeld als gevolg van
het beleid en de huidige economische situatie. In het onderzoek wordt ook nagegaan welke
gevolgen het vergunningvrij bouwen heeft voor eigenaren, en of signalen van particulieren
daar terecht komen waar zij thuis horen. Ook wordt in beeld gebracht op welke wijze het
particulier initiatief door de overheid wordt ondersteund. Het verkennend onderzoek
resulteert in een rapport met de bevindingen.

2.5 De archieven, als basis van de informatievoorziening
van de rijksoverheid
Op basis van de Archiefwet 1995 houdt de Erfgoedinspectie toezicht op de kwaliteit van het
beheer van de overheidsarchieven door de organen van de centrale overheid. Met haar toezicht levert de
Erfgoedinspectie een bijdrage aan de betrouwbaarheid en openbaarheid van de (digitale) overheidsinformatie.
Digitale overheidsinformatie en archiefwetgeving
Het kabinetsbeleid zoals eerder vastgelegd in de Archiefvisie en de i-Strategie8 concentreert
zich op de digitalisering en het digitale beheer van de overheidsinformatie in een veilige en
duurzame omgeving. Het recent geformuleerde doel van het kabinet om als rijksoverheid
vanaf 2017 in plaats van 2020 volledig digitaal te werken vergroot de noodzaak om te
anticiperen op een aantal door de Erfgoedinspectie geconstateerde risico’s in de wet- en
regelgeving. De risico’s betreffen onder meer de omschrijving van archiefbescheiden, het
zorgdragerschap bij keteninformatisering, uitbesteding en vergaande samenwerking,
openbaarheid in relatie tot actieve openbaarmaking en beschikbaarstelling en verschillen in
  7  Zie Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg; Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32156, nr. 1.
8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 26643, nr. 187 en 2011-2012, 26643, nr. 216.
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terminologie in de verschillende informatiewetten. De Erfgoedinspectie brengt deze risico’s
in kaart en rapporteert hierover onder meer in het kader van het inspectieprogramma
Duurzame toegankelijkheid in een digitale omgeving.
Duurzame digitale toegankelijkheid van informatie
Het risico dat archiefbescheiden in een digitale omgeving vroegtijdig verloren gaan is groot
en heeft directe gevolgen voor de bedrijfsvoering en voor de mogelijkheid van de rijksoverheid zich op basis van deze digitale informatie te verantwoorden. Ook de cultuurhistorische
waarde van de digitale rijksoverheidsarchieven kan hier in het geding zijn. Gezien de
plannen om bij de bestuurskernen van de departementen uiterlijk in 2015 volledig digitaal te
werken en het kabinetsvoornemen dat uiterlijk in 2017 burgers en bedrijven digitaal zaken
moeten kunnen doen met de overheid, is het vraagstuk van de digitale duurzaamheid
urgenter dan ooit.
Voor de Erfgoedinspectie was dit aanleiding om in 2011 met een meerjarig inspectieprogramma
naar de duurzame toegankelijkheid in een digitale omgeving te beginnen. In het eerste
rapport van dit programma, Beperkt Houdbaar? (2012),9 heeft de Erfgoedinspectie geconstateerd
dat het digitale geheugen van de centrale overheid nog niet op orde is.
In 2013 volgt het tweede rapport over digitalisering en duurzame toegankelijkheid bij de
bestuursdepartementen, dat in de tweede helft van het jaar aangeboden zal worden aan de
minister van OCW. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de reikwijdte van de
document management systemen, het zorgdragerschap en de relatie bestuursdepartement
– uitvoerende diensten.
Verder worden in 2013 en 2014 circa vijftien zorgdragers op duurzame digitale toegankelijkheid geïnspecteerd. Hierbij ligt de nadruk op de digitale overbrenging en de voorzieningen
voor een e-depot, openbaarheid en beschikbaarheid. Ook hiervan zal een rapport verschijnen,
dat in 2014 aan de minister van OCW zal worden aangeboden. Elke in 2013-2014 geïnspecteerde organisatie ontvangt een rapport met aanbevelingen.
Versnelde bewerking van departementale archieven
Om de achterstanden in de bewerking van de papieren archieven uit de periode van na 1976
vóór 2020 weg te werken, werd in 2009 de samenwerkingsorganisatie Doc-Direkt opgezet.10
Doc-Direkt verleent aan alle ministeries diensten. De Erfgoedinspectie inspecteert sinds 2011
de organisatie, de voortgang en de kwaliteit van de bewerking van de departementale
archieven.
Met een rapportage aan de minister van OCW in 2013 wordt het eerste deel van het inspectieprogramma afgesloten. Eind 2014 wordt bij een deel van de ministeries en bij Doc-Direkt een
volgende inspectie uitgevoerd en wordt in 2015 opnieuw gerapporteerd aan de minister van OCW.
De Erfgoedinspectie inspecteert ook of er onbewerkte archiefachterstanden van voor 1976
zijn. In die gevallen wordt de betreffende zorgdrager hierop gewezen.
9 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29362, nr. 208.
   10 Ingesteld bij besluit van de minister van BZK en Financiën van 23 november 2011; Staatscourant 2011, nr. 2011-23650.
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Systematische kwaliteitsborging
Met de inwerkingtreding in 2010 van de Archiefregeling 11 is het toepassen van een kwaliteitssysteem een archiefwettelijke verplichting geworden. Uit inspecties en de monitor van de
Erfgoedinspectie komt naar voren dat maar weinig zorgdragers voldoen aan deze wettelijke
eis. In 2013 rapporteert de Erfgoedinspectie over de staat van de kwaliteitszorg en het interne
toezicht op de informatiehuishouding bij de zorgdragers aan de minister van OCW. In de
rapportage stelt de inspectie de interventiestrategie vast waarmee zij de zorgdragers naar een
hoger niveau van naleving brengt.
De Erfgoedinspectie sluit met haar toezicht aan op de systemen van kwaliteitszorg en intern
toezicht die de zorgdragers hebben ingevoerd. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid
van de zorgdrager voor de informatiehuishouding. In de risicovolle digitale beheersomgeving
geldt dit in verhoogde mate. Met de (groepen) zorgdragers die over een werkend systeem van
kwaliteitsmanagement beschikken, zoals de instanties van de rechtspraak, maakt de
Erfgoedinspectie afspraken over toezicht op maat.
Ontwikkelen gemeenschappelijke kaders voor ‘landelijk’ archieftoezicht
De Archiefwet regelt de vorming en het beheer van de overheidsarchieven en is voor alle
overheden van toepassing. De samenleving mag er daarom van uit gaan dat de wet op
eenzelfde manier wordt toegepast. Hieraan moeten de toezichthouders bij de verschillende
overheidslagen een bijdrage leveren, ondanks verschillen in de toezichtsbevoegdheden.
De Erfgoedinspectie zet zich in 2013 en 2014 in om samen met de gemeentelijke, provinciale
en waterschapstoezichtshouders een gemeenschappelijk kader te formuleren en zo een
leidraad voor een gezamenlijke werkwijze in het archieftoezicht in Nederland tot stand te
brengen. Het toezichtkader bevat elementen als risicobepaling, toetsingskader, interventiestrategie en rapportage. De implementatie van de overeengekomen kaders krijgt vanaf 2015
haar beslag.
Risicovolle organisaties naar gewenst nalevingsniveau brengen
Behalve aan risicovolle thema’s geeft de Erfgoedinspectie aandacht aan risicovolle organisaties.
Deze worden op basis van de risicoanalyse geselecteerd. Het programma heeft tot doel de
organisaties die bij de uitvoering van een aantal basiseisen onvoldoende presteren, binnen
enkele jaren naar het gewenste nalevingsniveau te brengen. Met de onderzochte organisaties
maakt de inspectie afspraken over het tijdig uitvoeren van de aanbevelingen van de inspectie.

11 Staatscourant 2010, nr. 70.
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2.6 De rijkscollectie en de nationaal beschermde
cultuurvoorwerpen en verzamelingen
De Erfgoedinspectie houdt op basis van verschillende wettelijke regelingen toezicht op het
behoud, het beheer en de zichtbaarheid van de rijkscollectie. Daarnaast ziet ze toe op de
in- en uitvoer van cultuurgoederen die in lidstaten van de EU of van de UNESCO-verdragen
1970 en 1954 worden beschermd.
De rijkscollectie en een nieuw museaal bestel
De Erfgoedinspectie houdt toezicht op een adequaat beheer van de rijkscollectie zoals is
vastgelegd in de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013.12 Bij de verantwoordelijke
niet-museale beheerders is de inzet van het toezicht erop gericht de taakuitvoering op een
hoger niveau te brengen en te borgen. Dit draagt onder andere bij aan het voorkomen van
vermissingen. Bij de museale instellingen is het beheer in het algemeen in professionele
handen. Het toezicht verschuift daardoor naar de wijze waarop de instellingen zelf hun
kwaliteitsborging hebben ingericht.
De minister van OCW ontwerpt een nieuw museaal bestel dat vanaf 2017 zijn beslag moet
krijgen. De Raad voor Cultuur heeft hierover op verzoek van de toenmalige staatssecretaris
van OCW in 2013 een advies uitgebracht, inclusief het toezicht en de handhaving.
De Erfgoedinspectie brengt advies uit aan de minister over de inbedding van het toezicht
en de naleving in het nieuwe bestel.
Behoud en beheer van de rijkscollectie
De rijkscollectie (zoals vastgelegd in de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013)
bestaat uit voorwerpen van bijzondere artistieke, culturele of wetenschappelijke waarde
waarvan de staat eigenaar is of die aan de zorg van de staat is toevertrouwd. Onvoldoende zorg
voor het behoud en beheer van de rijkscollectie kan leiden tot verlies (aan kwaliteit) van
voorwerpen uit de rijkscollectie.
In 2011 is de Erfgoedinspectie begonnen met een onderzoek naar de kwaliteit van het behoud
en beheer van de rijkscollectie in niet-museale en museale instellingen. Het onderzoek richt
zich onder meer op de organisatie, registratie, veiligheid, conservering en zichtbaarheid. In
2012 is een rapportage gepubliceerd over het behoud en beheer van de rijkscollectie in de
kerndepartementen en de hoge colleges van staat.13
De volgende rapportage betreft de buitendiensten van de departementen en de buitenlandse
posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit wordt in 2013 afgerond.

12 Zie Staatscourant 2012 nr. 26235, 17 december 2012.
13 De Staat van de rijkscollectie, deel 1: Rijkscollectie bij departementen en colleges (augustus 2012);
zie http://www.erfgoedinspectie.nl/actueel/publicaties/detail/de-staat-van-de-rijkscollectie/641.
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 32 820, nr. 65.
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In 2013 staat tot slot het onderzoek naar de kwaliteit van het behoud en beheer van de
rijkscollectie in de museale instellingen op het programma. Door de beleidswijzigingen in de
nieuwe subsidieperiode 2013-201614 is voor dit onderzoek een aantal aandachtspunten
relevant. Voor de verzelfstandigde rijksmuseale instellingen is door de minister het percentage
van de collectie dat minimaal geregistreerd dient te zijn verhoogd van 90% naar 95%. Gezien
het belang van een adequate registratie, bijvoorbeeld voor de digitale toegankelijkheid van de
collecties of in geval van diefstal, gaat de Erfgoedinspectie na of deze prestatie-eis gehaald
wordt en of en hoe deze in de toekomst naar 100% kan worden verhoogd. Een tweede
aandachtspunt in het onderzoek betreft de inrichting en functioneren van de kwaliteitszorg
van het behoud en beheer van de collectie. Het onderzoek in de musea wordt in 2014 afgerond.
Op basis van de deelrapporten wordt eind 2014 een totaalbeeld gegeven.
Inspecties wettelijk beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen
Voorwerpen en verzamelingen die worden beschermd op grond van de Wet tot behoud van
cultuurbezit, gelden als onmisbaar en onvervangbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Deze
voorwerpen en verzamelingen, in eigendom van bijvoorbeeld particulieren en stichtingen,
worden regelmatig geïnspecteerd. Eigenaren zijn verplicht om bij verplaatsing van voorwerpen
binnen Nederland de Erfgoedinspectie te informeren over de nieuwe verblijfplaats en bij
verplaatsing naar het buitenland moet toestemming van de minister worden gevraagd. De
Erfgoedinspectie controleert gemiddeld eens per vier jaar de verblijfplaats. In 2013 en 2014
worden in totaal zo’n 65 controles uitgevoerd.
Controles op onrechtmatige in- en uitvoer van beschermde cultuurgoederen
Illegale opgravingen en diefstal van cultuurgoederen van bijzondere waarde vinden wereldwijd nog steeds op grote schaal plaats. De controles op onrechtmatige invoer van cultuurgoederen afkomstig uit een UNESCO-verdragsstaat, die de Douane in samenwerking met de
Erfgoedinspectie uitvoert, worden dan ook voortgezet. In samenwerking met de
Erfgoedinspectie zal de douane 460 controles uitvoeren, deels in samenhang met controles
op liquide middelen. Bijzondere aandacht zal daarbij worden gegeven aan invoer uit
conflictgebieden, zoals op dit moment in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten.
De Erfgoedinspectie zorgt in voorkomende gevallen voor de afhandeling van verzoeken om
teruggave door de landen van herkomst van de cultuurgoederen.
Uitvoervergunningen
De Erfgoedinspectie autoriseert jaarlijks 200-250 vergunningaanvragen voor de uitvoer van
cultuurgoederen buiten de Europese Unie.

  15  Zie met name De Kunst van het Internet, een onderzoek naar de online illegale handel in cultuurgoederen; het
onderzoek werd in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd; Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 31255, nr. 11.
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Voorlichting, intensieve controles en aanscherping risico-indicatoren
Het risico dat wettelijk beschermde Nederlandse cultuurgoederen, zoals illegaal opgegraven
archeologische voorwerpen, ongemerkt buiten Nederland en de Europese Unie worden
uitgevoerd, lijkt reëel. Recente onderzoeken naar de kunst- en antiekhandel en naar de
illegale handel via internet15 en waarschuwingsberichten van instellingen als UNESCO, ICOM
en Interpol bevestigen dit beeld.
Voorlichting aan handelaren, erfgoedinstellingen en het algemene publiek over cultuurwetgeving en het belang van wettelijk beschermd erfgoed, blijft daarom een belangrijke activiteit
in het werkprogramma van de Erfgoedinspectie. Op basis van de door de Erfgoedinspectie
uitgevoerde risico- en doelgroepanalyse zal de voorlichting speciale aandacht worden besteed
aan onder meer de handelaren via internet. Na de voorlichtingsinspanningen in 2013 zullen
in 2014 gerichte controles bij de verschillende doelgroepen worden uitgevoerd. In samenspraak met de Douane worden de risico-indicatoren voor onrechtmatige in- en uitvoer van
cultuurgoederen aangescherpt.
Sluiten toezichtketen bestrijding illegale handel
De bestrijding van de illegale handel in wettelijk beschermd erfgoed uit EU- en UNESCOlidstaten is een belangrijk aandachtspunt in de bescherming van cultuurgoederen. De
Erfgoedinspectie heeft daarin een coördinerende rol.
In dit kader is in 2012 de samenwerking met de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie
tot stand gekomen, in aanvulling op die met de Douane. De Erfgoedinspectie zet in op het
goed laten functioneren van deze landelijk gesloten keten van toezicht, controle en opsporing
door onder meer overdracht van kennis over de cultuurwetgeving aan conctactpersonen bij
de genoemde diensten. Ook wordt de samenwerking met buurland België verder ontwikkeld,
mede in verband met de toetreding van België tot het UNESCO-verdrag 1970.
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Wet- en regelgeving
De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de:
• Monumentenwet 1988 (Besluit archeologische monumentenzorg, Regeling archeologische
monumentenzorg)
• Archiefwet 1995 (Archiefbesluit 1995, Archiefregeling)
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante regelgeving
• Wet tot behoud van cultuurbezit (1984), waarin geïmplementeerd: de Verordening (EG)
nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen
• Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013
• Sanctiewet 1977 (Sanctieregeling Irak 2004 II)
• Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (2007)
• Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 (2009)
Daarnaast voert de Erfgoedinspectie de Richtlijn nr. 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993,
betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het
grondgebied van de lidstaat zijn gebracht, uit.
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