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Over de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de
toekomst. Dat is onze missie.
Wij zien toe op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met
erfgoed. Wij kijken hoe de regels in de praktijk werken.
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3

Samenvatting
Het beheer van de paleisgebonden collectie die eigendom is van de Staat vindt op
een verantwoorde wijze plaats. Dit is de belangrijkste conclusie uit een eind
november 2021 uitgevoerde inspectie naar het beheer van de collectie. Er zijn geen
belangrijke tekortkomingen in het beheer vastgesteld. De Dienst Koninklijk Huis die
het dagelijks beheer uitvoert weegt het gebruik en het behoud van de collectie
zorgvuldig tegen elkaar af. Het dagelijks beheer vindt plaats onder de
eindverantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf
heeft een wettelijke taak met betrekking tot de paleisgebonden collectie van de
Staat als onderdeel van de vaste inrichting van aan de Koning ter beschikking
gestelde paleizen.
De paleisgebonden collectie van de Staat maakt deel uit van de rijkscollectie 1. In de
Erfgoedwet zijn normen voor het beheer van de rijkscollectie vastgelegd om verlies
van en schade aan de rijkscollectie zo veel mogelijk te voorkomen, zodat deze voor
toekomstige generaties behouden blijft.
De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft een eerste inspectie uitgevoerd
om te beoordelen of het beheer van de paleisgebonden collectie van de Staat
overeenkomstig de normen plaatsvindt.
Het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Koninklijke Huis hebben maatregelen
genomen om het beheer transparanter te maken. Er is in 2021 een
beheerovereenkomst ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over taken en
verantwoordelijkheden in het beheer. De Dienst Koninklijk Huis heeft de actuele
beheersituatie, werkwijzen en verbeterpunten beschreven in het Beheerplan 20222027 2.
Dat het beheer van de paleisgebonden collectie van de Staat nog voor verdere
verbetering vatbaar is komt ook uit de inspectie naar voren. Zo kan de ingeslagen
weg om het beheer mede te baseren op een analyse van risico’s verder worden
uitgebouwd. Dit beperkt zich nu tot één van de ter beschikking gestelde paleizen.
Om deze analyses te kunnen maken dient op een aantal onderdelen de
informatievoorziening te worden verbeterd. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over
het binnenklimaat in de ruimten waar zich collectie bevindt en over de kans op
lichtschade en op aantasting van de collectie door insecten.

1

Een nadere selectie moet nog worden uitgevoerd (zie onder 3.2.2. in dit rapport).
Ten tijde van de inspectie had dit plan de status van concept.

2
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Inleiding
1.1.

Aanleiding
In de brief van premier Rutte aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2019 3 is
bekrachtigd dat de Inspectie toezicht houdt op het paleisgebonden meubilair in
eigendom van de Staat. In afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf (het RVB) en
de Dienst Koninklijk Huis (de DKH) is besloten om eind 2021 dit toezicht te
effectueren door een eerste inspectie uit te voeren naar het beheer van de
paleisgebonden collectie van de Staat 4.

1.2.

Opzet van het onderzoek
De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is op grond van de
Erfgoedwet de beheerder van de paleisgebonden collectie van de Staat. Dit volgt uit
de verantwoordelijkheid die het RVB heeft voor het ter beschikking stellen van drie
paleizen aan de Koning met inbegrip van aan de Staat toebehorende roerende zaken
die behoren tot de vaste inrichting van de paleizen 5. De DKH voert het dagelijks
beheer van de paleisgebonden collectie van de Staat op grond van
bruikleenovereenkomsten en een beheerovereenkomst met het RVB.
Als kader voor de inspectie gelden de beheernormen in paragraaf 2 van de
Erfgoedwet en de nadere eisen die hieraan zijn gesteld in de regeling 6.
Om te beoordelen of het beheer voldoet aan de normen is gebruik gemaakt van het
toetsingskader Rijkscollectie waarin de normen zijn uitgewerkt in criteria en
indicatoren. Hierbij past de kanttekening dat ook rekening is gehouden met de
specifieke beheersituatie. De getrapte beheerverantwoordelijkheid en het gegeven
dat de collectie is bestemd om te gebruiken vereisen maatwerk in de beoordeling.
Informatie over het beheer is ingewonnen door gesprekken te voeren met de
verantwoordelijken voor het beheer bij het RVB en bij de DKH. Ook zijn documenten
beschikbaar gesteld met betrekking tot het beheer (zie bijlage voor een overzicht
van bronnen). Voor een feitelijke toets van het beheer zijn de belangrijkste locaties
bezocht waar paleisgebonden collectie van de Staat in gebruik is of is opgeslagen;
de drie ter beschikking gestelde paleizen, twee externe depots en een
bruikleennemer. Ook zijn enkele locaties op het Kroondomein Het Loo bezocht.
Hierbij is ook een steekproef uitgevoerd op het op orde zijn van de
collectieregistratie.

1.3.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de inspectie
weergegeven. Hoofdstuk 3 van dit rapport bevat de bevindingen. Daarbij is
Kamerstuk 35300-I nr.5, vergaderjaar 2019-2020.
Omdat het wel hoofdzakelijk maar niet alleen meubilair betreft is in dit rapport de aanduiding paleisgebonden
collectie van de Staat gebruikt. Ook schilderijen en zilveren objecten maken bijvoorbeeld deel uit van de collectie.

3
4

5
6

Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis / Besluit taak RVB 2017.
De Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.
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ingegaan op de toepassing van de onderscheiden beheernormen. Er is niet gekozen
voor een uitputtende beschrijving van het beheer maar voor een beschrijving van
die aspecten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen en hebben geleid
tot de conclusies en aanbevelingen in dit rapport.

Meubilair uit de paleisgebonden collectie van de Staat | foto Maarten Schuth
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Conclusies en aanbevelingen
De hoofdconclusie is dat het beheer van de paleisgebonden collectie in
eigendom van de Staat op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd.
Op onderdelen is het beheer nog voor verbetering vatbaar.
Deze hoofdconclusie is hieronder toegelicht aan de hand van de belangrijkste
deelconclusies waarbij onderscheid is gemaakt tussen de organisatie van het beheer
en het feitelijk beheer. Per onderdeel zijn enkele aanbevelingen gedaan.

2.1.

De organisatie van het beheer

2.1.1.

Conclusies
•

De in 2021 ondertekende beheerovereenkomst tussen het RVB en de DKH
maakt de afspraken over taken en verantwoordelijkheden voor het beheer
transparant. Dit is een belangrijke verbetering, omdat voorheen afspraken over
het beheer vooral waren gebaseerd op routines en persoonlijke contacten.

•

De beheerovereenkomst behoeft op onderdelen aanvulling of nadere
overweging. Dit betreft:
o Een versterking van de informatiepositie van het RVB. Zoals afgesproken in de
beheerovereenkomst legt de DKH verantwoording af over het beheer door
middel van het jaarlijks te actualiseren beheerplan. Het is wenselijk dat het
RVB naast het inzicht in de actuele beheersituatie en de te realiseren
verbeterdoelen ook is geïnformeerd over de realisatie van noodzakelijke
verbeteringen in het beheer. De verantwoording staat los van de toezichtrol van
de Inspectie.
o Een nadere en actuele duiding op welke paleisgebonden collectie van de Staat
de overeenkomst betrekking heeft. De huidige bruikleenovereenkomsten zijn
onvolledig en niet actueel.
o Het gemaakte onderscheid tussen de begrippen museale cultuurgoederen
van de Staat en cultuurgoederen van de Staat. De gehanteerde begrippen
sluiten niet naadloos aan op het begrippenkader in de Erfgoedwet. Dit is verder
toegelicht onder 3.2.2 in dit rapport.
o De in de praktijk gehanteerde afspraken ontbreken over langdurige bruiklenen
en in opdracht van het RVB uitgevoerde standplaatscontroles op een
specifiek deel van de collectie.
o Afspraken over het structureel gebruik en beheer van paleisgebonden collectie
van de Staat op locaties buiten de drie aangewezen paleizen. Dit is nu
onvoldoende duidelijk vastgelegd.

•

Er zijn geen knelpunten vastgesteld in de organisatie van het beheer die
van negatieve invloed zijn. Er zijn geen indicaties dat er onvoldoende financiële
middelen zijn voor het beheer van de paleisgebonden collectie van de
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Staat of dat het beheer op ondeskundige wijze wordt uitgevoerd. Verder
onderzoekt de DKH de mogelijkheid om de vaste personele capaciteit van de
afdeling die is belast met het beheer uit te breiden. Dit gebeurt om de kennis van
de collectie en de continuïteit van het beheer beter te borgen.
2.1.2.

Aanbeveling

•

Betrek de onder de conclusies vermelde punten bij de voorgenomen evaluatie
van de beheerovereenkomst in de loop van 2022. Stem 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 af met het Ministerie van OCW.

2.2.

De uitvoering van het beheer

2.2.1.

Conclusies
•

Het concept beheerplan 2022-2027 maakt het beheer transparant. Het
plan geeft inzicht in de huidige beheersituatie, de wijze waarop de DKH het
beheer uitvoert en de verbeteringen in het beheer die de DKH in de planperiode
nastreeft.

•

De DKH beheert de collectie met zorg. Het belang van het behoud van de
collectie wordt steeds afgewogen bij het gebruik van de collectie en bij de
omstandigheden op de verschillende locaties. Er worden maatregelen genomen
om de omstandigheden voor de collectie te verbeteren en de DKH voert
controles uit naar de actuele verblijfplaats en de actuele conditie van de collectie.
Externe restauratoren verrichten benodigde conserveringshandelingen en
restauraties aan objecten.
Tijdens de inspectie zijn geen belangrijke tekortkomingen vastgesteld met een
direct risico op verlies van of schade aan de collectie.

•

Het beheer kan meer worden afgestemd op een analyse van risico’s voor
de collectie. Nu is voor één van de paleizen een dergelijke analyse beschikbaar.
Het inzicht in de risico’s op de verschillende locaties en in de verschillende
ruimten waar collectie is opgesteld of opgeslagen is van belang voor het maken
van afwegingen bij het plaatsen van objecten, bij het treffen van voorzieningen
of bij de mate en wijze van controle op de conditie van objecten. Om deze
risico’s inzichtelijk te maken is meer informatie nodig over het binnenklimaat op
de verschillende locaties en in de betreffende ruimten en over de kans op
lichtschade en aantasting van de collectie door insecten. Deze informatie is nu
onvoldoende beschikbaar.

•

De paleisgebonden collectie is naar behoren geregistreerd maar de
registratie kan nog verder worden verbeterd. Er is geen indicatie dat de
registratie in het collectieregistratiesysteem onvolledig is. Wel is de registratie
voor verbetering vatbaar wat betreft:
o het aanbrengen van objectnummers op de fysieke objecten.
o de registratie van de fysieke staat (conditie) van een deel van de collectie.
o het uitvoeren van onderzoek naar objecten waarvan gedurende lange tijd
geen actuele standplaats bekend is.
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2.2.2.

Aanbevelingen
•

Stel het beheerplan 2022-2027 vast en voorzie daarbij -zo nodig- in de hiervoor
genoemde verbeterpunten.

Meubilair uit de paleisgebonden collectie van de Staat | foto Maarten Schuth
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Bevindingen
3.1.

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen weergegeven met betrekking tot de
onderscheiden beheernormen in de Erfgoedwet. Er is gekozen voor een kernachtige
weergave van de zaken die bij de inspectie nadrukkelijk naar voren zijn gekomen.

3.2.

De organisatie van het beheer

3.2.1.

Taken en verantwoordelijkheden
Beheerder Erfgoedwet
Het RVB is belast met het tot gebruik ter beschikking stellen van drie paleizen aan
de Koning, Paleis Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis
Amsterdam. Ook is het RVB belast met het onderhouden, vernieuwen en aanvullen
van de aan de Staat toebehorende roerende zaken die behoren tot de vaste
inrichting van de paleizen.
Het RVB heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het beheer en behoud van de
paleisgebonden collectie van de Staat bij de DKH belegd.
Gelet op de wettelijke taak van het RVB is de minister voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening als beheerder aan te merken volgens de Erfgoedwet.
Beheerovereenkomst en bruikleenovereenkomsten
Een in 2021 ondertekende beheerovereenkomst tussen het RVB en de DKH maakt
de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer van de
paleisgebonden collectie van de Staat inzichtelijk. In de overeenkomst zijn hierover
werkafspraken gemaakt. Volgens partijen werd het beheer ook voorheen
overeenkomstig deze afspraken uitgevoerd maar waren deze niet vastgelegd.
Partijen evalueren de beheerovereenkomst na verloop van één jaar.
De in de jaren ’80 van de vorige eeuw gesloten bruikleenovereenkomsten met
betrekking tot de paleisgebonden collectie van de Staat bevatten nagenoeg geen
beheerbepalingen. Deze overeenkomsten hebben betrekking op twee van de drie
paleizen en zijn niet actueel wat betreft de omvang en locatie van de
paleisgebonden collectie.
Informatiepositie van het RVB
Met de beheerovereenkomst is de informatiepositie van het RVB over het beheer en
behoud van de paleisgebonden collectie beter geborgd. Het primaire aandachstveld
in deze portefeuille van het RVB betreft de onroerende zaken. Over het beheer en
behoud van de paleisgebonden collectie was het RVB geïnformeerd op basis van
persoonlijke contacten en bij gezamenlijke projecten, zoals bij
onderhoudswerkzaamheden en renovaties waarbij ook inrichtingsvraagstukken aan
de orde zijn.
De afspraken over het ter beschikking stellen van informatie over het beheer aan
het RVB kunnen worden aangescherpt wat betreft de verantwoording over de
realisatie van doelstellingen in het beheer.
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3.2.2.

De afbakening van de collectie
In de beheerovereenkomst is in afwijking van de Erfgoedwet zowel het begrip
museaal cultuurgoed van de Staat als cultuurgoed van de Staat aangehouden.
Toepassing van de regeling 7, om vast te stellen welke delen van de paleisgebonden
objecten voldoen aan het begrip museale cultuurgoederen van de Staat in de
Erfgoedwet, heeft nog niet plaatsgevonden. Volgens de wet zijn dit cultuurgoederen
van een bijzonder belang 8. Een selectie op basis van nader vast te stellen criteria
kan er toe leiden dat het beheer van een deel van de paleisgebonden collectie niet
onder de Erfgoedwet plaatsvindt maar onder de Comptabiliteitswet 2016.
Laatstgenoemde wet is van toepassing op onder andere het beheer van
kantoorinventarissen in eigendom van de Staat.

3.2.3.

Personele capaciteit en middelen voor het beheer
De vaste personele capaciteit van de afdeling Meubilaire Zaken die is belast met het
beheer van de paleisgebonden collectie van de Staat is 1,6FTE. De overige voor het
beheer benodigde capaciteit bestaat uit de inhuur van externe deskundigen. De
verhouding tussen de vaste en flexibele personele capaciteit maakt volgens de DKH
de organisatie kwetsbaar wat betreft de borging van kennis en de continuïteit van
het materiële beheer. De DKH beziet of een uitbreiding van de vaste capaciteit van
de afdeling mogelijk is binnen de wettelijke kaders voor de personele formatie van
de dienst.
Er is geen indicatie dat de middelen benodigd voor de uitvoering van het beheer
ontoereikend zijn. Geen van de partijen geeft aan dat een tekort aan de orde is en
de Inspectie heeft geen achterstanden in het beheer vastgesteld die hiervoor een
indicatie kunnen zijn.
In de brief van de Minister-President aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2019 is
uiteengezet onder welke begrotingen het beheer plaatsvindt. Aangegeven is dat
hierbij onderhoudskosten voor de eigenaar (de Staat) en voor de gebruiker (de
DKH) zijn onderscheiden. In de beheerovereenkomst hebben het RVB en de DKH
pragmatische afspraken gemaakt over de toepassing hiervan. De DKH gaat in het
beheerplan ook in op de begroting van het beheer.

3.3.

De uitvoering van het beheer

3.3.1.

Registratie van de collectie
Volledigheid registratie
De paleisgebonden collectie in eigendom van de Staat bestaat uit ruim 8.000
objecten 9. Voornamelijk betreft dit meubelen en verlichting, maar ook schilderijen,
klokken, spiegels en zilverwerk maken deel uit van de collectie.
De collectie voor de inrichting van de ter beschikking gestelde paleizen is tot stand
gekomen door vervaardiging of verwerving onder Koning Lodewijk Napoleon en
Koning Willem I en zijn opvolgers, door additionele verwerving van objecten uit het

7
8

9

Artikel 4 van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.
Van bijzondere artistieke, culturele of wetenschappelijke waarde zijn (artikelsgewijze toelichting regeling, zie
volgende voetnoot).
Hier is geen exact aantal vermeld omdat ensembles bestaande uit meerdere objecten in een aantal gevallen onder
hetzelfde nummer in de collectieregistratie zijn geregistreerd.
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bezit van de Koninklijke Familie in de jaren ’80 van de vorige eeuw en door
verwerving uit de nalatenschap van Prinses Juliana.
De registratie van de collectie is volledig 10. De objecten uit de collectie zijn
geregistreerd in het registratiesysteem Adlib, waarvan een actuele versie in beheer
is. Voor het registreren van de collectie zijn procedures opgesteld.
De DKH heeft onderzocht of alle collectie die is betrokken bij transacties vanaf de
jaren ’80 is geregistreerd en heeft dit waar nodig verbeterd. De betreffende
herkomst en het eigendom is per object in de collectieregistratie vastgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn tijdens de inspectie getoond. Ook de steekproef tijdens de
inspectie geeft geen indicatie dat objecten die deel uitmaken van de paleisgebonden
collectie van de Staat niet zijn geregistreerd.
Registratie van basisgegevens
De geregisteerde collectie is niet in alle gevallen goed identificeerbaar. Uit het
beheerplan en uit de steekproef blijkt dat bij een substantieel deel van de collectie
het geregistreerde unieke nummer niet fysiek op de objecten is aangebracht. Ook is
de toepassing van de ondernummering bij ensembles voor verbetering vatbaar zoals
ook blijkt uit het beheerplan, en kan de registratie van de afmetingen van de
objecten nog worden verbeterd.
De geregistreerde standplaats van objecten is actueel. Ruim 80 objecten op
verschillende locaties zijn bij de inspectie in een steekproef betrokken en
gecontroleerd. De vindbaarheid van objecten in de depots is soms bemoeilijkt omdat
geen exacte standplaatsaanduiding is gebruikt, zoals een stelling of een plank.
Eens per 5 jaar controleert de DKH de actualiteit van de geregistreerde
standplaatsen van de gehele collectie. Dit gebeurt in aanvulling op
gelegenheidscontroles tijdens het gebruik van de collectie.
In afwijking van deze werkwijze vraagt het RVB voor een specifiek deel van de
collectie een steekproef uit te voeren en hiervan verslag te doen. Dit is gebaseerd
op afspraken die hieromtrent zijn gemaakt bij de verwerving van die specifieke
delen van de paleisgebonden collectie. Het gaat om een klein deel van de
paleisgebonden collectie, waaronder de collectie zilveren objecten.
Van 244 objecten uit de paleisgebonden collectie in eigendom van de Staat is de
actuele standplaats onbekend. Het traceren van deze objecten gebeurt tijdens de
reguliere standplaatscontroles die in uitvoering zijn. Van een deel van deze objecten
is bekend dat deze al langer zijn vermist. Dit blijkt uit een vermelding van een
‘onbekende standplaats’ op de inventariskaarten uit de jaren ’80 van de objecten,
die zijn gebruikt tot de invoering van een geautomatiseerde collectieregistratie in
2012. De DKH licht toe dat dit ook objecten kan betreffen die al zeer geruime tijd
geen deel meer uitmaken van de collectie.
Ten slotte is vastgesteld dat de registratie van de actuele fysieke staat nog voor
verbetering vatbaar is. Bij ongeveer de helft van de in de steekproef betrokken
objecten is de fysieke staat niet geregistreerd. De DKH controleert eens per 10 jaar
de actuele conditie van de gehele collectie. Ook hier geldt dat dit in aanvulling is op
controles bij gelegenheid, zoals bij het gebruik en bij restauraties van objecten. De
integrale controle is gestart in 2021 en nog in uitvoering. Dit verklaart voor een deel
10

Met inachtneming van hetgeen hierover is gesteld in de brief van de Minister-President aan de Tweede Kamer van
14 oktober 2019 (pagina 3 en 4).
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het ontbreken van de registratie van de actuele fysieke staat van objecten. Bij de in
2021 uitgevoerde controles is ook de conditie van de schilderijen betrokken.
De wijze van registreren geeft een toereikend inzicht in de fysieke staat van
objecten. Naast de kwalificatie in een vierdeling goed-redelijk-matig-slecht is
specifieke informatie over de conditie geregistreerd als deze een andere is dan
goed. De DKH vermeldt in het beheerplan dat in 2021 een vervolg is gegeven aan
de digitale verwerking van uitgevoerde conserverings- en restauratiehandelingen en
het koppelen van digitale verslagen aan de collectieregistratie.
3.3.2.

Behoud
Sturen op risico’s
De DKH neemt maatregelen voor het behoud van de collectie die zijn afgestemd op
het gebruik en op de omstandigheden op de verschillende locaties en eventuele
wijzigingen in die omstandigheden. De mate waarin dit gebeurt op basis van
geïnventariseerde risico’s voor de collectie is nu nog beperkt tot een van de
paleizen. De DKH streeft na om ook voor de andere paleizen analyses van
beheerrisico’s op te stellen.
Om deze analyses te kunnen maken zijn nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar
over de factoren op de verschillende locaties die van invloed zijn op het behoud van
de collectie, zoals hieronder is weergegeven.
Gebruik en opslag
De functie van de ruimten in de paleizen bepaalt in hoge mate de inrichting van die
ruimten, de objecten die daarbij horen en het gebruik daarvan. Dit betekent dat bij
de inrichting van ruimten met een representatieve functie en in gastenverblijven
andere collectie in gebruik is dan in voor personeel bestemde ruimten en in
looproutes.
Tijdens de inspectie zijn geen recente gebruiksschades aan de objecten vastgesteld,
anders dan normale gebruikssporen aan bijvoorbeeld een werkbureau.
Collectie met een beperktere toepasbaarheid of die bijvoorbeeld vanwege
onderhoudswerkzaamheden en renovaties moet worden verplaatst is opgeslagen in
interne en twee externe depots. Interne depots bestaan uit hiertoe ingerichte niet
geklimatiseerde zolderverdiepingen van de paleizen of gebouwen die daartoe
behoren. Soms fungeren ook andere ruimten in de paleizen als tijdelijke
opslagruimten tijdens onderhoudswerkzaamheden en renovaties.
De externe depots betreffen twee niet geklimatiseerde ruimten bij een verhuisbedrijf
en twee geklimatiseerde ruimten bij een kunsttransporteur. Bij laatstgenoemd depot
is meer kwetsbare collectie opgeslagen. In enkele gevallen is ook kwetsbaarder
collectie geplaatst in een niet geklimatiseerd zolderdepot.
Ten tijde van de inspectie zijn de externe depots en enkele ruimten in de paleizen
overvol door de tijdelijke opslag van collectie door onderhoudswerkzaamheden. Na
het voltooien van deze en in 2022 te starten onderhoudswerkzaamheden gaat de
DKH de plaatsing van de collecties in de verschillende depots opnieuw bezien wat
betreft passende bewaaromstandigheden en efficiëntie. Mogelijk leidt dit ook tot
voorstellen aan het RVB om objecten uit de collectie af te stoten als het toepassen
van een collectiewaardering daartoe aanleiding geeft. Bij deze heroverwegingen
speelt ook mee dat een deel van de externe depotcapaciteit gaat worden
afgestoten.
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De collectie zilveren objecten en de schilderijen in eigendom van de Staat zijn
opgeslagen in daarvoor specifiek bestemde depotruimten in een van de paleizen.
Verder is vastgesteld dat op enkele locaties buiten de drie aangewezen paleizen
collectie van de Staat in gebruik en in beheer is, die volgens het RVB en de DKH ook
deel uitmaakt van de paleisgebonden collectie van de Staat. Het gaat om een
beperkt aantal objecten. Hierover ontbreken afspraken in de beheerovereenkomst.
Waarden binnenklimaat
De DKH beschikt in onvoldoende mate over gegevens over het binnenklimaat in de
ruimten waar collectie in gebruik is of is opgeslagen, met uitzondering van de
depots voor zilveren objecten en schilderijen.
In de meeste ruimten in de paleizen die een representatieve functie hebben is het
binnenklimaat gereguleerd door een gebouwbeheersysteem. Het RVB voert als
eigenaar van de gebouwen en de installaties een inventarisatie uit welke gegevens
per ruimte kunnen worden uitgelezen en beschikbaar kunnen worden gesteld. In
enkele ruimten waarvan is vastgesteld dat het binnenklimaat te droog is voor de
opgestelde houten meubels is mobiele bevochtigingsapparatuur geplaatst.
Verder ontvangen collectiebeheerders niet altijd een doormelding van storingen van
de gebouwbeheersystemen.
De DKH voert geen structurele metingen uit van de waarden van het binnenklimaat
in andere ruimten in de paleizen waar collectie is geplaatst en opgeslagen en op
enkele locaties buiten de paleizen waar zich collectie bevindt.
Ook is geen informatie beschikbaar over de klimaatwaarden in de depotruimten van
het verhuisbedrijf.
Waarden belichting
Ook hier geldt dat de DKH geen structurele metingen uitvoert naar de mate waarin
collectie is blootgesteld aan UV-straling door dag- en kunstlicht. Wel is dit
incidenteeel toegepast, bijvoorbeeld om beslissingen te nemen over de plaatsing
van objecten. Volgens het beheerplan streeft de DKH er naar om jaarlijks
lichtmetingen te gaan uitvoeren.
Dit neemt niet weg dat in meerdere ruimten maatregelen zijn getroffen om
lichtschade te voorkomen, door de ruimten te verduisteren, door toepassing van
UV-werende folie of door het toepassen van LED-verlichting. Ook is de DKH
betrokken bij onderhoudswerkzaamheden en renovaties die het RVB aan de
gebouwen uitvoert. Dit leidt er toe dat bijvoorbeeld bij gevelonderhoud UV-werende
beglazing wordt toegepast als dit in het belang is van het behoud van de collectie.
Aantasting door insecten
De mate waarin preventieve controles plaatsvinden op insecten die een risico
vormen voor het houten meubiliair verschilt per locatie. In één van de paleizen en in
de bijbehorende gebouwen en zolderdepots vinden meer structurele controles
plaats. Voor de detectie van bijvoorbeeld kevers en motten zijn plakvallen geplaatst.
Ook zijn controles in bepaalde ruimten van dit paleis geïntensiveerd nadat bij
schoonmaakwerkzaamheden insecten zijn aangetroffen.
Op andere locaties vinden geen structurele preventieve controles plaats. Hierbij kan
worden aangetekend dat bij controles op de conditie van de collectie ook de
eventuele aantasting door insecten wordt betrokken.
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De DKH beschikt niet over een quarantaineruimte voor door schimmels en insecten
aangetaste collectie. Als dit zich voordoet worden objecten tijdelijk opgeslagen op
afstand van overige collectie en ter behandeling overgedragen aan hierin
gespecialiseerde bedrijven.
Onderhoud, conservering en restauratie
De huishoudelijke dienst in de paleizen voert het dagelijks onderhoud uit van de
collectie. Het gaat hierbij om het schoonmaken (vooral stofvrij maken) van
objecten.
Het intern hanteren en verplaatsen van objecten gebeurt zo nodig door art handlers
en in andere gevallen door daartoe intern opgeleide medewerkers, waaronder
medewerkers van de Technische Dienst.
In de publicatie Housekeeping in de Koninklijke Paleizen zijn procedures en
richtlijnen per objectsoort en materialen voor het dagelijks onderhoud beschreven.
Het personeel krijgt trainingen voor de toepassing daarvan.
Het schoonmaken van complexe objecten (bijvoorbeeld kroonluchters) en
conserveringshandelingen en restauraties aan de paleisgebonden collectie besteedt
de DKH uit aan restauratoren. Alleen voor eenvoudige restauraties van zilveren
objecten beschikt de DKH zelf over expertise. Het RVB en de DKH hebben afspraken
gemaakt in de beheerovereenkomst in welke gevallen de kosten voor rekening
komen van de eigenaar of van de gebruiker van de collectie.
3.3.3.

Veiligheidszorg voor de collectie
Risico’s op diefstal, vandalisme, brand, water en onopzettelijke schade
Het spreekt voor zich dat het beveiligingsniveau van de drie paleizen hoog is en dat
dit automatisch betekent dat het risico op diefstal en schade door vandalisme klein
is. In mindere mate geldt dit voor enkele locaties buiten de paleizen waar collectie is
geplaatst met die kanttekening dat het hier in de regel niet gaat om hiervoor
gevoelige objecten.
De externe depots zijn beveiligd.
In voor publiek toegankelijk ruimten zijn preventieve maatregelen genomen om
schade aan objecten te voorkomen, zoals het creëren van afstand tot objecten en
de bescherming van meubiliair. Ook bij evenementen met gasten worden
preventieve maatregelen genomen als dit niet ten koste gaat van de
representativiteit van de betreffende ruimten. Verder wordt rekening gehouden met
looproutes van bijvoorbeeld personeel bij de plaatsing van objecten.
Dit leidt er toe dat onopzettelijke schades zich in de praktijk slechts zeer incidenteel
voordoen.
Het RVB is als eigenaar van de gebouwen verantwoordelijk voor het voldoen aan de
bouwvoorschiften en voor het onderhoud aan de gebouwen. Bij het opstellen van
een analyse van risico’s voor de collectie op schade door brand en water bij de
verschillende gebouwen dient het RVB dan ook te worden betrokken. Uitgevoerde en
uit te voeren onderhoudswerkzaamheden die mede betrekking hebben op een
aantal zolderdepots verkleinen de kans op brand- en waterschade aan de collectie.

Inspectierapport beheer paleisgebonden collectie van de Staat | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

15

Collectiehulpverlening en incidentenregistratie
De DKH is van plan om de organisatie en procedures voor hulpverlening aan de
collectie bij calamiteiten te gaan beschrijven. Dit is aangegeven in het beheerplan.
De per paleis op te stellen analyses van de risico’s voor de collectie geven hiervoor
input. De DKH streeft naar een overkoepelend plan voor de collectiehulpverlening
waarbij ook op onderdelen hulpdiensten worden betrokken. Te stellen prioriteiten bij
een eventuele ontruiming van collectie en benodigde materialen voor de
hulpverlening worden ook meegenomen in de planontwikkeling.
Als zich onopzettelijke schades aan de collectie voordoen, bijvoorbeeld bij het
schoonmaken of hanteren van objecten, worden deze nog onvoldoende consequent
gemeld aan de verantwoordelijke afdeling. Om hierin verbetering te bewerkstelligen
streeft de DKH er naar om een nieuwe centrale digitale incidentenregistratie op te
zetten, zoals is beschreven in het beheerplan. In de beheerovereenkomst is bepaald
dat de DKH incidenten met de collectie meldt aan het RVB. Het RVB meldt deze
vervolgens aan de Inspectie, hetgeen een wettelijke verplichting is.
3.3.4.

Toegankelijkheid
Op meerdere manieren bevordert de DKH de toegankelijkheid van de
paleisgebonden collectie voor het publiek en andere belangstellenden.
De DKH verleent kortdurende bruiklenen van minder dan een jaar aan enkele musea
en andere professionele instellingen voor tentoonstellingen. Ook is een aantal
langdurige bruiklenen verleend, waarvoor de afspraak geldt dat het RVB hiervoor
toestemming geeft. Het verlenen van langdurige bruiklenen vindt bij uitzondering
plaats. Hierbij wordt nog nadrukkelijker in ogenschouw genomen of de objecten
gemist kunnen worden in de inrichting van de paleizen of dat deze kunnen worden
vervangen door vergelijkbare objecten.
Het beheerplan bevat een actueel overzicht van de lopende bruikleencontacten.
De DKH heeft een procedurebeschrijving met een stroomdiagram opgesteld voor het
verlenen van bruiklenen.
De digitale toegankelijkheid van de paleisgebonden collectie is vooralsnog beperkt.
Een klein aantal objecten is toegankelijk gemaakt op de website van de Koninklijke
Verzamelingen. De komende jaren wordt dit geleidelijk uitgebreid. De DKH merkt
daarbij op dat beperkingen in de beschikbare personele capaciteit een negatief
effect hebben op het tempo waarin de collectie digitaal toegankelijk kan worden
gemaakt.
Verder is de DKH voornemens om in 2022 de collectieregistratie met betrekking tot
de paleisgebonden collectie van de Staat aan te sluiten op de database Collectie
Nederland. Hiervoor neemt de DKH contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed die de database beheert.
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Bijlage
Lijst van gesprekspartners
Rijksvastgoedbedrijf
• Assetmanager Bijzondere Specialties
Dienst Koninklijk Huis
• Hoofd Collectie Meubilaire Zaken
• Directeur Koninklijke Verzamelingen
• Junior conservator afdeling Meubilaire Zaken
• Conservator Koninklijk Paleis Amsterdam
• Beheerder Kroondomein Het Loo
Bruikleennemer
• Directeur

Geraadpleegde bronnen
Documenten ter beschikking gesteld door de Dienst Koninklijk Huis 11:
• Beheerovereenkomst RVB-DKH (2021)
• Beheerplan 2022-2027 (concept)
• Bruikleenovereenkomsten (1982, 1984) en koopovereenkomst (1984) collectie
Huis ten Bosch
• Bruikleenovereenkomst collectie Paleis Noordeinde (1984)
•
•
•
•

Housekeeping in de Koninklijke paleizen
Procedure Omgang met collectie bij werkzaamheden
Procedure geïntegreerde bestrijding van insecten in de Koninklijke paleizen
Instructie m.b.t. tapijtkevers in Paleis Noordeinde (2021)

•
•
•
•

Voorwaarden betreffende conservering & restauratie en stoffering & bekleding
van meubilaire goederen die zich bevinden in de koninklijke paleizen
Notitie Restauratie en conservering; een overzicht van externe specialisten
Notitie Conservering en registratie historisch en modern textiel
Schema taken collectieregistratie en procedures collectieregistratie

•
•
•

Documentatie over toegankelijkheid collectie (2019-2020)
Bruikleenovereenkomsten (2009 e.v.)
Bruikleenprocedure

Overige documenten
• Brief van de Minister-President aan de Tweede Kamer over aanschaf en
onderhoud van paleismeubilair (14 oktober 2019)
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Als geen jaartal is vermeld is het jaar van vervaardiging niet bekend bij de Inspectie

Inspectierapport beheer paleisgebonden collectie van de Staat | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

17

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag
info@inspectie-oe.nl | https://www.inspectie-oe.nl
februari 2022
Inspectierapport beheer paleisgebonden collectie van de Staat | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

18

