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Samenvatting

Het Rekenhof is nagegaan hoe de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België (KMSKB) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) 
de inventaris van hun patrimonium bijhouden, hoe ze aan de hand van inventaris-
verifi caties nagaan of stukken zich in de collecties bevinden en hoe ze de uit-
geleende, gedeponeerde en aangekochte stukken beheren. Het is ook nagegaan 
of de twee musea de gepaste maatregelen nemen om de conservatie en de 
veilig heid van hun patrimonium te garanderen. Tot slot heeft het Rekenhof de 
opvolging en ondersteuning van die opdrachten door de toezichthoudende over-
heden geëvalueerd en heeft het een stand van zaken opgemaakt in verband met 
de digitalisering van de collecties en van de projecten die de twee musea ter 
zake hebben opgezet.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

Het Rekenhof is van oordeel dat de KMSKB die verschillende opdrachten naar 
behoren uitvoeren. Er zijn echter methodologische zwakheden vastgesteld. 

Op de kwaliteit van de algemene inventaris van de KMSKB is niet veel aan te 
merken, behalve wat de tekeningencollectie betreft. Bij de inventarisverifi caties 
doen de vastgestelde zwakke punten afbreuk aan de garantie inzake de volledig-
heid van de collecties. 

De uitleningen door het museum worden beheerd volgens een uniforme en kwali-
tatieve procedure. Op het vlak van de bruiklenen worden sinds 1990 inspanningen 
geleverd om de toestand te updaten en er zijn ook nieuwe procedures ingevoerd. 
De huidige omstandigheden voor de opvolging van de bruiklenen bieden echter 
nog geen garanties voor de volledigheid van het patrimonium. De aangekochte 
stukken worden globaal gezien goed beheerd, maar de dossiers vergen meer for-
malisering en de delegatieregels moeten strikter worden nageleefd. 

Het Rekenhof formuleert diverse aanbevelingen om de inventarisverifi caties vol-
gens een uniforme procedure te laten verlopen, om de opvolging van de bruik-
lenen te verbeteren en om de delegatieregels voor aangekochte stukken strikter 
te doen naleven. Het pleit ook voor de uitbouw van een uniform systeem voor de 
opvolging en verplaatsing van stukken.

In verband met het beleid inzake conservatie en veiligheid is het Rekenhof van 
oordeel dat de beleidslijnen beter moeten worden geformaliseerd en moeten 
steunen op een risicoanalyse waarbij de verschillende actoren worden betrokken. 
Veiligheid is duidelijk een prioriteit voor de KMSKB. 

De directeur-generaal van de KMSKB onderstreept dat die situatie het resul-
taat is van een prioritaire investering van de instelling sinds het begin van de 
jaren 60. Hij onderschrijft overigens de analyses in het verslag en preciseert dat 
er maatregelen zullen worden genomen om aan de vaststellingen tegemoet te 
komen.

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

Het Rekenhof meent dat de inventarisatie en het beheer van de collecties van de 
KMKG, alsook de omstandigheden waarin de collecties worden bewaard, zorg-
wekkend zijn. 
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De algemene inventaris van de stukken is onvolledig en weinig betrouwbaar. 
De afzonderlijke inventarissen van elke collectie bieden onvoldoende garanties 
inzake exhaustiviteit en betrouwbaarheid. Er is bovendien geen enkele procedure 
voor inventarisverifi catie die op bevredigende wijze is uitgebouwd. De toestand 
van de inventarissen, het gebrek aan een reële interne controle en het gebrek 
aan een beleid inzake inventarisverifi caties kunnen de integriteit van de collecties 
ernstig in gevaar brengen. 

Het onderzoek van de bruikleendossiers toont aan dat de procedure enige stan-
daardisering vergt en niet alle garanties biedt inzake goed beheer. De opvolging 
van de gedeponeerde stukken gebeurt niet in bevredigende omstandigheden. 
Omdat er geen exhaustieve lijst bestaat van die stukken en omdat er geen inven-
tarisverifi caties plaatsvinden, kan de integriteit van dat patrimonium niet worden 
gegarandeerd. De bewaring van de verwervingsbewijzen is problematisch door 
de gebrekkige kwaliteit van de archieven van de KMKG. Er is geen procedure 
die garandeert dat een spoor wordt bijgehouden van elke schenking die wordt 
aanvaard of geweigerd en dat brengt risico’s met zich mee op het vlak van de 
integriteit.

Heel wat beheerders maken zich zorgen over de omstandigheden van de conser-
vatie en beveiliging van de stukken van de KMKG, in het bijzonder in bepaalde 
reserves. 

Ondanks de inspanningen die deze musea al hebben geleverd om de situatie op 
deze verschillende punten te verbeteren, is het Rekenhof van oordeel dat de toe-
stand niet ten gronde is geëvolueerd.

De inventarisatie en de conservatie van de collecties zijn prioritaire opdrachten die 
tot de basisverantwoordelijkheden van het beroep van conservator behoren en die 
de grondslag vormen van alle activiteiten van een museum. De huidige toestand 
vereist dat strategisch wordt nagedacht over het beheer van de collecties van de 
KMKG, in overleg met de toezichthoudende overheden.

Het Rekenhof formuleert diverse aanbevelingen opdat de musea de activiteiten 
en de interne controle beter zouden beheersen, de inventarissen beter zouden 
bijhouden, een eenvormig beleid inzake inventarisverifi caties zouden uitbouwen, 
de voorwaarden zouden herzien voor de bruiklening of bewaargeving van stukken, 
de aankopen beter zouden omkaderen en de stukken beter zouden bewaren. Voor 
de beveiliging van de stukken en de vernieuwing van de reserves moet een inge-
nieur worden aangeworven die de verantwoordelijkheid zou dragen voor het beheer 
en de veiligheid van de gebouwen en moet er ook een regisseur van kunstwerken 
worden aangesteld die zou instaan voor het beheer van de stukken in de reserves.

In haar antwoord op de audit sluit de directeur-generaal van de KMKG zich 
aan bij de vaststellingen van het Rekenhof en kondigt ze, met verwijzing naar het 
personeelstekort, aan dat precieze, concrete maatregelen worden en zullen worden 
genomen om tegemoet te komen aan de vaststellingen van het Rekenhof. 

Toezichthoudende overheid 

Als federale wetenschappelijke instellingen (FWI) hangen de KMSKB en de KMKG 
af van de minister bevoegd voor het Wetenschapsbeleid.

Het Rekenhof meent dat de beheersorganen van de musea en de actoren van 
de toezichthoudende overheid de nodige bevoegdheden en middelen ontlenen 
aan de van kracht zijnde teksten om de activiteiten inzake het beheer van de 
collecties goed te beheersen. In de praktijk worden die bevoegdheden echter niet 
op bevredigende wijze uitgeoefend. De regels in verband met het driejaarlijkse 
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kaderprogramma en in verband met de overzichtstabellen waarin het koninklijk 
besluit van 1 februari 2000 voorziet, worden niet langer toegepast en dat heeft 
afbreuk gedaan aan de controle- en opvolgingsbevoegdheden van de beheers-
commissie, van de POD Wetenschapsbeleid en van de minister. Zij worden niet 
op regelmatige basis op de hoogte gehouden over het dagelijkse beheer van de 
collecties. Het systeem voor rapportering over die activiteiten moet dus worden 
verbeterd. 

Het Rekenhof pleit voor een herziening van de reglementaire teksten met als 
doel slechts één beheersinstrument over te houden, namelijk het managementplan. 
Bij die herziening dienen de bevoegdheden van de beheersorganen en van de 
ministeriële overheden te worden nageleefd. Bovendien moet de kwaliteit van de 
gerapporteerde gegevens worden gewaarborgd door internecontrolemaatregelen, 
en de interneauditactiviteit van de POD, die bevoegd is voor de FWI, zou op die 
materie moeten worden toegepast.

De normatieve omkadering van het beheer van de collecties is ontoereikend en 
verouderd. De steun die de POD Wetenschapsbeleid biedt bij het beheer van de 
collecties van de KMSKB en de KMKG zou kunnen worden versterkt op het vlak 
van het beheer van de onroerende infrastructuur, de veiligheid van personen en 
stukken en de juridische ondersteuning. 

De digitalisering van de collecties van de FWI ligt vast in een middellangetermijn-
plan van tien jaar en er is een budget van 147,7 miljoen euro voor uitgetrokken. 
Eind 2008, na afl oop van de eerste vier jaar van dat plan, was 18,6 miljoen euro 
van dat budget aangewend. De eerste fase van het project heeft het bepaalde 
FWI mogelijk gemaakt hun eerste stappen te zetten in de digitalisering van hun 
collecties.

De minister van Wetenschapsbeleid heeft aangegeven dat het auditverslag de 
noodzaak bevestigt van de opgestarte hervormingen om te komen tot een opti-
maler beheer van de federale wetenschappelijke instellingen, en meer bepaald 
wat betreft het cultureel patrimonium en de valorisering ervan. Ze voegde eraan 
toe dat bijkomende maatregelen zullen worden genomen om tegemoet te komen 
aan de geformuleerde aanbevelingen.





Inhoud

Inleiding 9

Hoofdstuk 1
Statuut en rol van de geauditeerde musea 11

Hoofdstuk 2
Kennis van de musea over de samenstelling van 
hun collecties 16

2.1 Bijhouden van de inventaris 16

2.2 Inventarisverifi caties 21

2.3 Beheer van de door de musea uitgeleende stukken 24

2.4 Beheer van de door de musea in bewaargeving gegeven stukken 28

2.5 Beheer van de verwervingen 31

Hoofdstuk 3
Conservatie van de collecties door de musea 36

3.1 Conservatie 36

3.2 Organisatie van de veiligheid 42

Hoofdstuk 4 
Rol van de toezichthoudende overheid 45

4.1 Graad van autonomie van de federale wetenschappelijke 
instellingen (FWI’s) in de reglementering 45

4.2 Vaststellingen 48

4.3 Conclusies 54

4.4 Digitalisering van de collecties 54

Hoofdstuk 5 
Algemene conclusies en aanbevelingen 58

5.1 Algemene conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB) 58

5.2 Aanbevelingen voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB) 58

5.3 Antwoord van de directeur-generaal van de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten (KMSKB) 60

5.4 Algemene conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG) 60

5.5 Aanbevelingen voor de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG) 61

Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009 7



5.6 Antwoord van de directeur-generaal van de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) 67

5.7 Algemene conclusies voor de toezichthoudende overheid 67

5.8 Aanbevelingen voor de toezichthoudende overheid 67

5.9 Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van 
de POD Wetenschapsbeleid 69

5.10 Antwoord van de minister van Wetenschapsbeleid 70

Bijlage
Brief van de minister van Wetenschapsbeleid van
7 september 2009 71

8 Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009



Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009 9

Inleiding

Draagwijdte van de audit

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de kennis en de conservatie van 
de collecties die worden beheerd door de twee volgende federale musea: 

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB);• 

de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).• 

Met de audit wil het meer bepaald een antwoord geven op de volgende vragen: 

1. Wat weten deze musea over de samenstelling van hun collecties? 

Dit aspect omvat het bijhouden van de inventarissen, de maatregelen om na te 
gaan of de voorwerpen wel degelijk terug te vinden zijn in de collecties (men spreekt 
van inventarisverifi caties) en het beheer van de uitgeleende, gedeponeerde en aan-
gekochte stukken. 

2. Welke waarborgen inzake de conservatie van dat erfgoed bieden deze 
musea?

Deze vraag betreft meer bepaald de maatregelen die worden genomen om de 
collecties in goede staat te conserveren en de veiligheid ervan te verzekeren van-
uit organisatorisch oogpunt. De technische kwaliteit van de genomen maatregelen 
werd niet beoordeeld. 

3. Hoe vergewist de toezichthoudende overheid zich ervan dat deze opdrachten 
worden gerealiseerd? 

Hierbij werd nagegaan hoe die activiteiten van de musea worden opgevolgd door 
de toezichthoudende overheid en welke ondersteuning zij hen daarbij biedt. Er werd 
eveneens een stand van zaken opgemaakt van de projecten inzake digitalisering 
van de collecties van deze twee musea. 

De wetenschappelijke ontwikkeling en valorisering van de collecties werd niet 
onderzocht in deze audit.

Normen en auditmethodologie

De gehanteerde normen in deze audit zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de reglemen-
tering die op het onderzochte domein van toepassing is. 

Ook de professionele normen, praktijken en aanbevelingen die op nationaal en 
internationaal vlak werden ontwikkeld, werden in aanmerking genomen en in crite-
ria voor een goede organisatie vertaald. 

De volgende auditmethodes werden toegepast: 

onderzoek van de managementplannen van de betrokken musea en van de • 
POD Wetenschapsbeleid;

interviews met de voornaamste actoren en schriftelijke vragenlijsten die • 
werden toegezonden en verwerkt;

onderzoek van de inventarissen, de inventarisverifi catie op basis van aselecte • 
steekproeven bij wijze van voorbeelden en bezoeken aan de reserves;

onderzoek van de dossiers inzake bruiklenen en verwerving en van de infor-• 
matie in verband met de in bewaring gegeven voorwerpen. 
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Tegensprekelijke procedure

1 april 2009 Verzending van het voorontwerp van verslag aan de voor-
zitter van het directiecomité van de FOD Wetenschaps-
beleid en aan de directeurs-generaal van de betrokken 
musea

29 april 2009 Antwoord van de directeur-generaal van de KMKG

29 mei 2009  Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van 
de FOD Wetenschapsbeleid (nadat het Rekenhof op 
29 april 2009 een verlenging van de antwoordtermijn had 
toegestaan)

4 juni 2009 Antwoord van de directeur-generaal van de KMSKB

24 juni 2009 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van 
Wetenschapsbeleid

7 september 2009 Antwoord van de minister

Een samenvatting van de antwoorden is opgenomen in hoofdstuk 5. De brief van 
de minister is opgenomen als bijlage.
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1 Koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

2 Koninklijke besluiten nr. 275 van 31 december 1983 en nr. 504 van 31 december 1986. Het eerste 
heeft de rechtspersoonlijkheid van de FWI’s afgeschaft en heeft deze toegekend aan de polen die 
instellingen van dezelfde aard groeperen. Het tweede heeft de rechtspersoonlijkheid afgeschaft. 

Hoofdstuk 1
Statuut en rol van de geauditeerde musea

1.1 Institutionele en juridische context

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis zijn twee van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) die 
onder de bevoegdheid vallen van de minister voor Wetenschapsbeleid. Deze tien 
instellingen zijn geïntegreerd in de Programmatorische Overheidsdienst Weten-
schapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid). Ze vormen elk een algemene directie en 
elke directeur-generaal, die hiërarchisch onder de voorzitter van de POD ressor-
teert, zetelt in het directiecomité. 

De POD Wetenschapsbeleid werd opgericht in 20021 en is verantwoordelijk voor:

de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het federale wetenschaps-• 
beleid en aanverwante aangelegenheden, in het bijzonder de tenuitvoerleg-
ging van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van 
de bevoegdheden van de federale overheid;

de uitbouw van een permanente algemene deskundigheid ten dienste van • 
die overheid op wetenschappelijk en technisch gebied.

In dit kader ondersteunt hij meer bepaald de FWI’s bij hun administratief, fi nancieel 
en materieel beheer en coördineert en valoriseert hij hun onderzoeksactiviteiten 
en hun wetenschappelijke openbare dienstverlening.

Het strategisch plan van de POD (of managementplan) dat wordt gedragen door 
de voorzitter, die ook verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van dat plan, 
en dat door de minister moet worden goedgekeurd, bevat twee strategische 
doelstellingen die de FWI’s aanbelangen:

De eerste doelstelling wil • high level FWI’s bevorderen aan de hand van 
modernisering en door hen te laten focussen op hun kerntaak. 

De tweede doelstelling, “• een geïntegreerd safety en security-beleid”, zal 
meer bepaald worden vervuld dankzij een globaal beleid tot verbetering 
van de voorwaarden voor de conservatie en bescherming van het federaal 
wetenschappelijk en cultureel erfgoed. 

Tot begin de jaren 80 kregen die wetenschappelijke instellingen rechtspersoonlijk-
heid toegekend via de wet van 27 juni 1930. Door deze rechtspersoonlijkheid op 
te heffen en deze instellingen het statuut toe te kennen van staatsdienst met 
afzonderlijk beheer (SAB)2, wilde de wetgever de FWI’s opnieuw in de adminis-
tratie integreren. Deze evolutie impliceert dat de Staat meer verantwoordelijk-
heden heeft en meer vat krijgt op het beheer van die instellingen. 

Een staatsdienst met afzonderlijk beheer (SAB) is een dienst van de centrale 
administratie die beschikt over een beperkte beheersautonomie op boekhoud-
kundig en budgettair vlak. Zo krijgen zij een grotere fl exibiliteit in het beheer van 
de hun toegekende kredieten en de benutting van hun eigen ontvangsten. 

In de wet van 22 mei 2003 op de rijkscomptabiliteit, die nog niet van kracht is, 
zullen de SAB’s administratieve diensten met autonome boekhouding worden. 
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3 Koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

1.2 Conservatie van het patrimonium 

Het patrimonium dat wordt bewaard door de geauditeerde musea vertegenwoor-
digt een belangrijke bijdrage van België aan het gezamenlijk erfgoed van de mens-
heid: het heeft zowel wetenschappelijke, artistieke als historische waarde. Tot de 
materiële elementen van dit patrimonium behoren kunstwerken, archeologische 
stukken, boeken, historische beeld- en geluidsdocumenten. 

De stukken uit de collecties van de federale musea zijn eigendom van de Staat. 
Ze worden slechts aan de instellingen in handen waarvan ze zich bevinden toe-
gewezen om hun in staat te stellen hun opdrachten te vervullen. Naast het aan-
kopen en conserveren van kunstwerken, vervullen de musea ook opdrachten van 
wetenschappelijk belang en zorgen ze ervoor dat hun collecties toegankelijk zijn 
voor het publiek door ze te voorzien van informatie en didactische activiteiten te 
organiseren. 

Voor het beheer van een dergelijk patrimonium geldt een specifi eke juridische 
regeling die van toepassing is op goederen die tot het openbaar bezit behoren: de 
domanialiteit. Dit patrimonium is aldus, behalve in geval van formele desaffectatie, 
aan twee fundamentele regels onderworpen: 

de onvervreemdbaarheid: de collecties mogen niet worden verkocht, weg-• 
geschonken of geruild;

de onverjaarbaarheid: wanneer de werken die tot het openbaar domein • 
behoren, verloren gaan of gestolen worden, kunnen ze zonder beperking 
in de tijd worden gerecupereerd bij de nieuwe bezitter, ook al is deze te 
goeder trouw. 

1.2.1 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) 

In de collecties van deze musea zitten ongeveer 20.000 schilderijen, beelden 
en tekeningen van het einde van de veertiende eeuw tot vandaag. Deze werken 
worden in vier aparte ruimten in Brussel bewaard. Het Museum voor Oude Kunst 
en het Museum voor Moderne Kunst, waarvan de gebouwen aan elkaar palen, 
bevinden zich in de Regentschapsstraat. Het Constantin Meuniermuseum en 
het Antoine Wiertzmuseum zijn atelierhuizen die allebei in Elsene liggen. Ze huis-
vesten elk belangrijke collecties van de werken van deze kunstenaars. De musea 
beheren eveneens het Breugelhuis dat gelegen is in het hart van de Marollen en 
sinds 2009 deel uitmaakt van het patrimonium van de musea.

Het Museum voor Oude Kunst herbergt de oudste werken tot de achttiende 
eeuw. Het gaat voornamelijk om kunst uit de zuidelijke Nederlanden (een belang-
rijke collectie Vlaamse Primitieven). Het Museum voor Moderne Kunst bewaart 
de werken van de negentiende eeuw tot heden en legt daarbij de nadruk op 
Belgische en Franse schilderkunst. Dit departement omvat eveneens de werken 
van het Constantin Meuniermuseum en het Antoine Wiertzmuseum. 

Vanaf 1835 werd bij koninklijk besluit3 voorzien in de oprichting van een nationaal 
museum in Brussel. Het koninklijk besluit stelt dat de kunstwerken die reeds voor 
rekening van de Staat zijn aangekocht en deze welke in de toekomst voor rekening 
van de Staat zullen worden gekocht, in afwachting van de totstandkoming van dit 
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4 Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende diverse wijzigingen in de organieke bepalingen 
met betrekking tot sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de 
minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort.

5 Er moet ook worden vermeld dat het Paviljoen der Menselijke Driften dat door Victor Horta werd 
gebouwd en dat een bas-reliëf van Jef Lambeaux bevat, eveneens van de KMKG afhangt. 

museum zullen worden bewaard door het bestaande museum van Brussel. In 2002 
werd dat oprichtingsbesluit grondig gewijzigd4. In dat besluit wordt de inhoud van 
zijn opdrachten gedefi nieerd en wordt bepaald dat het een plan moet opmaken 
voor de digitalisering van zijn collecties. 

De opdrachten die rechtstreeks samenhangen met het voorwerp van deze audit 
zijn: 

de verwerving en conservatie in de beste omstandigheden van kunstwerken • 
met een museaal en wetenschappelijk belang, voornamelijk schilderijen, 
tekeningen en sculpturen uit de nationale en buitenlandse scholen van de 
veertiende eeuw tot vandaag; 

het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp inge-• 
schreven staat, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst 
en de aankoopprijs. 

Toen de audit werd uitgevoerd, telden de musea drie departementen (Oude Kunst, 
Moderne Kunst en algemene wetenschappelijke instellingen) en drie ondersteu-
nende diensten (de fi nanciële en administratieve diensten, de diensten logistiek en 
veiligheid en de cel van de preventieadviseur).

Binnen de departementen Oude Kunst en Moderne Kunst, die worden geleid door 
een departementshoofd, bestaat er telkens een afdeling Schilderkunst en een 
afdeling Beeldhouwkunst en Tekeningen, die worden geleid door een afdelings-
hoofd. De departements- en afdelingshoofden, gewoonlijk conservatoren genoemd, 
zijn belast met de uitbreiding van de collecties en de conservatie ervan op lange 
termijn. De collecties zijn verspreid over de tentoonstellingsruimten en de reserves. 
De intendantie van de collecties (de verplaatsing van de kunstwerken in de musea) 
is toevertrouwd aan een collectiebewaarder. De departementen Oude Kunst en 
Moderne Kunst steunen op vijf gespecialiseerde collectiebewaarders die toezien 
op de verplaatsingen van de kunstwerken. De collectiebewaarders vallen hiërar-
chisch onder de diensten logistiek en veiligheid.

De leiding van de KMSKB heeft een nieuw organigram uitgewerkt, dat echter nog 
niet is goedgekeurd door de minister van Wetenschapsbeleid. Volgens het voor-
stel zullen de KMSKB een verantwoordelijke van de ondersteunende diensten 
hebben die onder andere de functies security en facility manager zal vervullen, en 
daarnaast een operationele directie die belast is met de conservatie en weten-
schappelijke valorisatie zowel voor de oude kunst als voor de moderne kunst. 
De collectiebewaarders zullen onder deze operationele directie ressorteren. 
Deze directie zal bovendien een coördinator voor de restauraties en de staat van 
de kunstwerken tellen. 

1.2.2 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis omvatten het Jubelparkmuseum, 
het Muziekinstrumentenmuseum, de Japanse Toren, het Chinees Paviljoen, het 
Museum voor Japanse Kunst en de Hallepoort5. Deze musea zijn verspreid over 
vier plaatsen in Brussel.
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6 Koninklijke besluiten van 8 april en 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
8 augustus 1835 tot oprichting van een Musée d’armes anciennes, d’armures, d’objets d’art et de 
numismatique.

Het Jubelparkmuseum omvat het grootste deel van de collecties met betrekking 
tot de nationale archeologie, de oudheid, de Europese sierkunsten en de niet-
Europese beschavingen. Het Muziekinstrumentenmuseum is ondergebracht op 
de Kunstberg, in het art nouveau-gebouw “Old England”. De Japanse Toren, het 
Chinees Paviljoen en het Museum voor Japanse Kunst in Laken tonen collecties 
van Japanse en Chinese kunst. De Hallepoort is gewijd aan volkskunst. 

De musea zijn georganiseerd in vier departementen: oudheid, kunstnijverheid, 
nationale archeologie en niet-Europese beschavingen en muziekinstrumenten. 

Elk departement wordt geleid door een departementhoofd. Slechts twee van de 
vier departementhoofden zijn op post: één departementhoofd vervult in de prak-
tijk niet langer de functies die aan zijn post zijn verbonden en één plaats is 
vacant. 

De departementen zijn georganiseerd in tien afdelingen op basis van de aard van 
hun collecties (metalen of glaswerk, enz.) of volgens een thema (auto’s, bv.). 
De afdelingen worden beheerd door afdelingshoofden. Toen de audit werd uitge-
voerd, waren vijf van de tien posten ingevuld, werden er drie ad interim waarge-
nomen en stonden er twee vacant. 

Elke collectie wordt beheerd door een conservator of door een collectiebeheer-
der. Verschillende collecties waarvoor er momenteel geen vaste conservator is, 
worden tijdelijk door andere conservators beheerd. In de meeste gevallen worden 
de conservators bijgestaan door preparators die er onder de verantwoordelijkheid 
van de conservators over moeten waken dat de reserves in goede staat blijven en 
die de voorwerpen moeten behandelen. 

In de vaste collecties van de KMKG zitten meer dan 650.000 kunstwerken en 
historische voorwerpen. Ze zijn van heel uiteenlopende aard: hout, aardewerk, 
glas, papier, brons, textiel, koper, zilver, organische materialen, enz. Volgens de 
informatie van de departementen zijn ze als volgt verdeeld: 

Oudheid (Egypte, Nabije Oosten, Iran en Klassieke Oudheid): 30.000 stukken;• 

Kunstambachten (zilverwerk en kostbaarheden, wapens en harnassen, • 
keramiek, kostuums, kant, geel koperwerk, tin, ijzer, volkskunst, precisie-
instrumenten en uurwerken, meubels, edelsmeedkunst, behang, fotografi e 
en cinema, beeldhouwwerken, borduurwerk en textiel, telefonie, glazen, 
glas-in-loodramen, wagens): 191.106 stukken;

Algemene archeologie en niet-Europese beschavingen (Amerika, Christelijke • 
kunst uit het Oosten, Zuid-Oost Azië, China, Korea, Japan, India, Pakistan, 
Afghanistan, Sri Lanka, Islam, Oceanië, Tibet en Nepal): 394.200 stukken;

Muziekinstrumenten: 10.170 stukken.• 

Aanvankelijk richtte het oprichtingsbesluit in 1835 een museum voor oude wapens, 
wapenuitrustingen, kunstvoorwerpen en munten (Musée d’armes anciennes, 
d’armures, d’objets d’art et de numismatique) op. In 2002 werd dat besluit grondig 
herwerkt en voortaan heet het koninklijk besluit houdende oprichting als weten-
schappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis6. 
Dit besluit vermeldt de opdrachten van de musea en voorziet in de verplichting 
tot het tenuitvoerleggen van een plan voor de digitalisering van de collecties.
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De opdrachten die rechtstreeks verband houden met het voorwerp van deze 
audit, zijn:

de verwerving en conservatie van kunstwerken en documentaire werken • 
met een museaal en wetenschappelijk belang in verband met de vier depar-
tementen; 

het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp inge-• 
schreven staat, met vermelding van de datum van verwerving, de oorsprong 
en de aankoopprijs.
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7  De stukken die bij de Staat in bewaring zijn gegeven, worden in deze inventaris niet vermeld. 
Ze moeten in een afzonderlijk register worden ingeschreven.

8  Voor de KMKG, zie artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als 
wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, zoals gewijzigd 
door artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
8 augustus 1835 tot oprichting van een museum voor oude wapens, wapenuitrustingen, kunstvoor-
werpen en munten. 

 Voor de KMSKB, zie artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als 
wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zoals gewij-
zigd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende diverse wijzigingen in 
de organieke bepalingen met betrekking tot sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat 
die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort.

Hoofdstuk 2 
Kennis van de musea over de samenstelling van hun collecties

Dit hoofdstuk biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: wat weten 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis over de samenstelling van hun collecties?

De kennis over de samenstelling van de collecties slaat op:

het bijhouden van de inventarissen; • 

de inventarisverifi caties (maatregelen waardoor kan worden nagegaan of • 
bepaalde voorwerpen in de collecties aanwezig zijn);

het beheer van de bruiklenen, bewaargevingen en verwervingen. • 

Daar komt ook nog het onderzoek bij van de doelstellingen van de management-
plannen en van de operationele plannen die dit probleem moeten regelen. 

2.1 Bijhouden van de inventaris

2.1.1 Norm

De inventaris van de stukken is het basisdocument om een museumcollectie 
te beheren. Hij vermeldt de stukken van de collecties die eigendom zijn van de 
Staat7 en is een eerste indicatie van deze eigendom. Hij is het basisinstrument 
om te controleren of de stukken fysiek in de collecties aanwezig zijn. Indien men 
nalatig is bij het vervullen van deze taak, komt de integriteit van de collecties in 
gevaar. 

Een dergelijke volledige, actuele en gedetailleerde inventaris van de stukken moet 
bestaan voor de hele instelling en de vermeldingen erin moeten ervoor zorgen dat 
het stuk met zekerheid kan worden geïdentifi ceerd. Er bestaat voor de instelling 
één enkele en in de tijd eenvormige inventarismethode. Er bestaat een algemene 
inventaris die wordt opgemaakt in verschillende exemplaren, bewaard op aparte 
en veilige plaatsen. 

Voor de KMKG en de KMSKB bepaalt de reglementering8 dat één van hun 
opdrachten erin bestaat inventarissen bij te houden waarin elk voorwerp wordt 
ingeschreven met vermelding van de verwervingsdatum, de oorsprong en de aan-
koopprijs. Het inventarisnummer is defi nitief. 
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9 Koninklijk besluit van 24 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende 
oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het koninklijk besluit van 8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de bewaar-
gevingen en het bruiklenen van kunstwerken, dat uitsluitend op de KMSKB van 
toepassing was, legde in deze materie eveneens een aantal regels vast. Doordat 
het besluit echter sinds 1957 niet meer was geactualiseerd, was het praktisch 
niet meer toepasbaar en werd het in de loop van de audit opgeheven door het 
koninklijk besluit van 24 juli 20089. 

2.1.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

Afgezien van de bepalingen van het oorspronkelijke koninklijk besluit dat in 2002 
werd gewijzigd, bestaat er geen enkele regel meer die het bijhouden van de 
inventarissen regelt. Het opgeheven koninklijk besluit van 8 maart 1951 voorzag 
ook in de verplichting om de inventaris aan de bevoegde minister mee te delen, 
maar die verplichting werd niet meer toegepast. 

Het inventarisatieproces dat bij de KMSKB wordt toegepast, is duidelijk en een-
vormig in de tijd. 

Elk stuk dat binnenkomt bij de collecties van de musea krijgt een inventaris-
nummer dat een volgnummer is op de laatste verwerving. Het nummer wordt op 
het stuk aangebracht. Dit nummer wordt gevalideerd door de directeur-generaal, 
die zelf geen titularis is van een collectie, en wordt vermeld in een centrale alge-
mene inventaris, die onder zijn verantwoordelijkheid wordt bijgehouden. 

Deze algemene inventaris is een papieren register dat uit verschillende delen 
bestaat. Hij wordt in tweevoud gekopieerd, één voor het departement Oude Kunst 
en het ander voor het departement Moderne Kunst. Voor de recente verwervingen 
moet men teruggrijpen naar het laatste originele boekdeel, dat nog niet is geko-
pieerd. 

Op het ogenblik van de audit was het nummer 12.213 het laatst toegekende inven-
tarisnummer. De collecties tellen ongeveer 20.000 kunstwerken. Dit verschil kan 
worden verklaard doordat de series van kunstwerken onder één enkel nummer in 
de inventaris worden vermeld. Voorts zijn nog niet alle tekeningen stuk voor stuk 
geïnventariseerd. Men is daarmee bezig en in 2011 zou alles klaar moeten zijn. 

De inventaris vermeldt voor elk stuk de volgende gegevens: het nummer, de naam 
van de kunstenaar, de naam van het werk, het materiaal, de afmetingen, de oor-
sprong. De plaats waar het stuk zich bevindt, wordt niet in de algemene inventaris 
vermeld, maar kan worden teruggevonden dankzij het systeem voor de opvolging 
van de verplaatsingen dat door de conservators en de collectiebewaarders wordt 
bijgehouden. De inventarisatiemethode is onveranderd gebleven vanaf het eerste 
nummer. 

Een veertigtal stukken zijn niet opgenomen in deze inventaris omdat het om 
kunstwerken gaat waarvan niet zeker is of ze eigendom zijn van de musea. Deze 
stukken staan niettemin vermeld in een voorlopige catalogus. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de opdracht van de musea om een algemene 
inventaris bij te houden, vervuld is, behalve wat betreft de collectie tekeningen. 
Het gaat om een kwaliteitsvolle inventaris die beantwoordt aan de ter zake 
aanvaarde normen. Zolang het huidige proces toegepast blijft, is de toestand 
bevredigend. De kwaliteit van dit proces is echter niet gegarandeerd door een 
reglementaire norm. 
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2.1.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

Afgezien van de verplichting om inventarissen bij te houden met de bovenvermelde 
minimale vermeldingen, zoals bepaald in de oorspronkelijke reglementering, 
bestaan er geen precieze regels of richtlijnen die het bijhouden van de inventarissen 
omkaderen. 

De reglementering in verband met de KMKG maakt gewag van het bijhouden 
van de inventarissen, in tegenstelling tot de KMSKB waar er sprake is van het 
bijhouden van een algemene inventaris. Het ontbreken van een algemene inven-
taris is niet in overeenstemming met de normen inzake goed beheer. 

De KMKG beschikken in werkelijkheid over twee soorten inventarissen: een alge-
mene inventaris en afzonderlijke inventarissen per collectie, die door de titularissen 
ervan worden bijgehouden. De stukken die in die twee inventarissen zijn opge-
nomen, hebben dus twee nummers, maar enkel het nummer van de afzonderlijke 
inventaris wordt op het stuk vermeld. De afzonderlijke inventarissen primeren boven 
de algemene inventaris. 

Algemene inventaris

De algemene inventaris is niet exhaustief. Er zijn 30.000 referenties. In de periode 
van 1903 tot 1942 werden de stukken van de collecties niet geregistreerd in 
de inventaris, noch in de periode van 1990 tot 2002. De algemene inventaris werd 
hervat in 2002 maar enkel voor de verwervingen die sindsdien plaatsvonden. 
De leemten uit het verleden werden dus niet bijgewerkt. Bovendien gebeuren 
de registraties in de inventaris niet systematisch, aangezien de conservators som-
mige nieuwe verwervingen niet aan de algemene inventaris hebben doorgegeven. 
De registratie gebeurt bovendien niet op het moment waarop de musea de stuk-
ken in hun bezit krijgen en kan zelfs lange tijd daarna gebeuren. In de algemene 
inventaris is tot slot geen enkel stuk van het Muziek instrumentenmuseum (MIM) 
opgenomen. 

De registers met de algemene inventaris vanaf 2002 worden bewaard in het 
bureau van de beheerder ervan. De vroegere registers bevinden zich in de biblio-
theek van de musea. De inventaris bestaat slechts in één exemplaar en er kan 
niet worden gesteld dat deze zich op een veilige plek bevindt. 

De functie van inventarisbeheerder is bovendien niet meer ingevuld sinds de 
afsluiting van de audit.

Aangezien de algemene inventaris niet wordt bijgehouden en gevalideerd door 
iemand die buiten het dagelijks wetenschappelijk beheer van de collecties staat, 
kan hij in zijn huidige staat niet worden gebruikt voor beheersdoeleinden. 

Afzonderlijke inventarissen

Voor alle collecties bestaat een afzonderlijke inventaris, met uitzondering 
van enkele collecties waarvan de inventaris kan bestaan uit een register van de 
schenker bv. Deze afzonderlijke inventarissen vormen momenteel de meest 
betrouwbare informatiebron over de staat van de collecties. Er is echter geen 
enkel reglement van toepassing voor alle collecties wat het bijhouden van deze 
afzonderlijke inventarissen betreft.

Deze afzonderlijke inventarissen bestaan uit papieren fi ches van eenzelfde formaat, 
soms geïllustreerd met foto’s. Niet alle inventarissen zijn volledig. In heel wat 
collecties zijn er voorwerpen die geen inventarisnummer dragen. 
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De meeste collecties zijn homogeen genummerd. Sommige collecties zijn echter 
opgesplitst in meerdere onderliggende inventarissen met een specifi eke nummering 
en bij andere collecties werd het nummeringssysteem gewijzigd. De methodologie 
is dus niet eenvormig in de tijd. 

In de meeste gevallen bestaat er één enkel exemplaar van deze inventarissen, 
dat meestal in weinig beveiligde lokalen wordt bewaard, zoals het kantoor van 
de conservator of het secretariaat van het departement. Het feit dat ze bestaan 
uit losse fi ches verhoogt het risico op verlies of manipulatie. Sommige conser-
vators beschikken eveneens over een computerinventaris (in de vorm van spread-
sheets bv.). In meer zeldzame gevallen bestaat er enkel een inventaris op com-
puter. Een dergelijk beheer houdt ook grote risico’s in. 

Het beheer van die inventarissen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de 
collectietitularissen. De verwerving van het stuk, het inschrijven ervan in de inven-
taris, het beheer ervan en de materiële conservatie van het stuk gebeuren dus 
door dezelfde persoon. 

Op de fi ches van de afzonderlijke inventarissen staat zelden informatie vermeld 
over de plaats waar het stuk zich bevindt. Aan sommige collecties is echter 
een topografi sche inventaris verbonden die deze informatie wel vermeldt. Voor de 
collecties die momenteel worden gedigitaliseerd (negen van de 70) voorziet het 
informaticasysteem eveneens in informatie over de verplaatsing van de voorwerpen. 
Wat de reserves betreft, deze hebben soms lokalisatiesystemen, en in bepaalde 
gevallen hebben de preparators methodes uitgewerkt om de verplaatsingen van een 
voorwerp op te volgen. Volgens de functiebeschrijving van preparator moet deze 
een dagelijkse agenda van de verplaatsing van de stukken bijhouden. Deze dage-
lijkse agenda wordt nog niet systematisch bijgehouden. 

In tegenstelling tot de andere departementen beschikt het MIM over een algemene 
inventaris die door één persoon wordt bijgehouden, maar deze werd niet bijge-
houden tussen 1970 en 1980. De verantwoordelijken hebben het Rekenhof erop 
gewezen dat deze inventaris vanaf 2000 volledig zou zijn. Het MIM beschikt even-
eens over een topografi sche inventaris die het stuk lokaliseert. 

De KMKG hebben belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van het bijhouden 
van de inventarissen dankzij de verspreiding van het document Rechten en plichten 
van de conservators, dat in juni 2007 werd goedgekeurd. Dit document werd door 
alle conservators ondertekend en voorziet in basisverplichtingen voor het bijhouden 
van inventarissen: de inventarisfi ches bijwerken, nieuw ingeschreven nummers 
aan de algemene inventaris doorgeven, de fi ches invullen naargelang nieuwe voor-
werpen worden verworven of worden verplaatst, de stukken nummeren, een actie-
plan voorstellen als het beheer van een collectie, die een conservator overneemt, 
te wensen overlaat, enz. Er wordt echter niet nagegaan of die verplichtingen in 
acht worden genomen. 

In het managementplan van de directeur-generaal van de musea voor de jaren 
2006-2008 mag het bijhouden van de inventarissen dan niet expliciet als eigenlijke 
doelstelling worden gesteld, het wordt wel vermeld in termen van te realiseren 
acties. Het plan stelt vast dat de inventarissen tekortkomingen vertonen en bepaalt 
dat maatregelen moeten worden genomen om de vastgestelde leemten weg te 
werken. Ondanks deze wil, blijkt uit een eerste tweejaarlijkse evaluatie van het 
managementplan in juli 2007 niet dat op dit vlak werkelijke vooruitgang werd 
geboekt: de directeur-generaal preciseert in deze evaluatie dat het op orde stellen 
van de collecties en de verdere realisatie van de inventarissen werden aangevat 
met te weinig personeel. 
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Tot slot moet worden opgemerkt dat de leiding van de KMKG een voorstel van 
nieuw organigram heeft goedgekeurd. Dit nieuwe organigram bevat meer 
bepaald een directie “Patrimonium”, die onder meer instaat voor het bijhouden 
van de inventarissen. Het nieuwe organigram werd echter nog niet offi cieel 
goedgekeurd door de minister van Wetenschapsbeleid. Het kan een gunstig 
effect hebben dat een dergelijke directie wordt opgericht, met aan het hoofd 
ervan een operationele directeur die verplicht is rekenschap af te leggen over 
de goede uitvoering van deze basisopdracht. Hij zal immers een stand van zaken 
moeten opmaken en doelstellingen moeten defi niëren binnen een vast te leggen 
tijdschema. 

De toestand van de inventarissen van de KMKG is voor een groot deel in strijd 
met de ter zake aanvaarde normen: 

de gecentraliseerde inventaris is allesbehalve volledig: hij werd in de loop • 
van de twintigste eeuw gedurende lange periodes niet bijgehouden en er 
zijn geen systematische koppelingen met de afzonderlijke inventarissen;

er worden per collectie afzonderlijke inventarissen bijgehouden; het MIM • 
beschikt over een algemene inventaris voor zijn eigen collecties; deze 
inventarissen zijn niet allemaal volledig;

er bestaat geen nauwkeurig proces voor het inventariseren van de stukken • 
van de collecties; de inventarissen worden in de tijd niet volgens een een-
vormige methode bijgehouden; het inventarisnummer wordt niet op alle 
stukken vermeld;

de omstandigheden waarin de afzonderlijke inventarissen worden bewaard, • 
houden grote risico’s op verlies en manipulatie in; in de meeste gevallen 
bestaat er slechts één inventaris;

geen enkele interne controle voorziet in een controle van buitenaf op het • 
bijhouden van de afzonderlijke inventarissen door de conservator.

Hierdoor zijn de risico’s groter dat de integriteit van de collecties al dan niet 
vrijwillig wordt aangetast. De algemene directie heeft dat ingezien en maakte 
in 2002 de hervatting van de algemene inventaris terug verplicht. Uit het manage-
mentplan 2006-2008 van de directeur-generaal blijkt dat men iets aan die risico’s 
wil doen. Uit de stand van de realisaties kan echter niet worden opgemaakt of op 
dat vlak aanzienlijke vooruitgang werd geboekt. 

Deze feitelijke toestand kan niet worden gerechtvaardigd door de diversiteit van 
de voorwerpen die aan de KMKG worden toevertrouwd. Het bijhouden van een 
inventaris en het opstellen van een algemene beschrijving van de stukken uit de 
collectie vormen immers een van de grondslagen van het beroep van conservator 
en bieden de beste garanties voor de integriteit van de collecties. 

Deze tekortkomingen zijn het resultaat van het uiteenlopend beleid dat in de 
loop der jaren werd gevoerd en de gedecentraliseerde manier van werken bij de 
KMKG, waarbij de conservators veel onafhankelijkheid krijgen, ten koste van een 
krachtdadig beheer van de instelling. 

Door de digitalisering van de collecties zal de KMKG de inventaris moeten 
bijwerken. Gezien de stand van de vorderingen van dit project en de toestand 
waarin sommige collecties verkeren, biedt dit project echter geen voldoende 
oplossing, zelfs niet op lange termijn. Zoals de zaken er momenteel voor staan, 
is de digitalisering van alle collecties immers een onrealistische doelstelling. 
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Het Rekenhof formuleert bijgevolg de aanbeveling om bij voorrang een gedetail-
leerde en volledige algemene inventaris op te stellen. Deze prioriteit was trou-
wens vermeld in het Witboek dat in 2002 werd voorgesteld door alle federale 
wetenschappelijke instellingen samen10.

2.2 Inventarisverifi caties

Het bestaan van een inventaris die beantwoordt aan kwaliteitsnormen volstaat 
niet om de integriteit van de collecties te verzekeren. Hij moet ook periodiek 
worden vergeleken met de werkelijk aanwezige stukken. Deze controle gebeurt 
hoofdzakelijk via inventarisverifi caties. 

2.2.1 Norm

Een inventarisverifi catie bestaat erin periodiek op basis van stukken en ter plaatse 
na te gaan, zowel aan de hand van een stuk als aan de hand van het inventaris-
nummer, of een stuk in de collecties aanwezig is, waar en in welke staat het 
zich bevindt, hoe het gemarkeerd is, of het in de inventaris is ingeschreven en of 
het overeenstemt met de beschrijving ervan. De inventarisverifi catie moet alle in 
de inventaris vermelde voorwerpen in beschouwing nemen, alsook alle stukken 
die in de zalen en reserves aanwezig zijn. Via deze verifi catie kan men nagaan of 
stukken zijn verdwenen en om welke reden (diefstal, vernietiging, verplaatsing 
zonder opvolging, enz.). Op basis van deze verifi catie kan men zich bijgevolg uit-
spreken over de integriteit van de collecties. 

Deze afpuntcampagnes moeten op systematische en exhaustieve wijze gebeuren, 
volgens een eenvormige methodologie, op basis van rapporterings- en documen-
tatieregels. Na afl oop moet hiervan een proces-verbaal worden opgesteld met de 
resultaten van de afpuntingen en de omvang van de inventarisverifi catie, de lijst 
van stukken die men niet gezien heeft, die vernietigd zijn, die moeten worden 
geïnventariseerd, enz.

De instelling moet bovendien beschikken over een systeem om de verplaatsingen 
van de voorwerpen van de collecties op te volgen. Het onnauwkeurig of onjuist 
aangeven waar de stukken zich bevinden (bv. bij gebrek aan bijwerking van de 
gegevens) bemoeilijkt het toezicht op de voorwerpen. 

Er moet toezicht van buitenaf zijn op de inventarisverifi caties, zonder daarbij de 
veiligheidsvereisten uit het oog te verliezen. 

2.2.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

Er is geen richtlijn die regelt hoe de inventarisverifi catie wordt georganiseerd. 
De afpuntingen worden door de collectiebewaarders uitgevoerd en georganiseerd, 
zonder omkadering en naargelang ze er tijd voor hebben. Hierbij worden enkel de 
in de musea ondergebrachte collecties onderzocht en dus niet de stukken die 
elders zijn gedeponeerd (zie verder).

10 Document dat aan de basis ligt van het project voor de digitalisering van de werken. Hoofdstuk 4 
geeft een stand van zaken van dit project.
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Tot 2006 vonden deze verrichtingen jaarlijks plaats, maar nadien zijn er geen 
meer geweest. De collectiebewaarders stellen dat ze hiervoor geen tijd meer 
hebben. 

Elke collectiebewaarder heeft zijn eigenlijk lokalisatiesysteem dat voor elk stuk 
waarvoor hij verantwoordelijk is, de initiële plaats vermeldt, soms met verdere 
vermelding van de huidige voorlopige toestand of de reden waarom het afwezig is 
(bruikleen bv.). Voorts is hij verplicht mee te delen waar de werken zich bevinden 
wanneer deze zijn opgenomen in het digitaliseringssysteem van de collecties van 
de KMSKB.

Aan de hand van deze lokalisatiegegevens verifi ëren de collectiebewaarders de 
werken in de reserves. Van deze controle die ze alleen en op niet-systematische 
wijze uitvoeren, wordt geen proces-verbaal opgesteld. Er wordt geen spoor van 
de verrichtingen bewaard en de betrokken conservator wordt mondeling of via 
mail verwittigd dat de verrichting is afgelopen. 

De conservators vergewissen er zich weliswaar van dat de betrokken werken 
fysiek aanwezig zijn, maar het gaat hier strikt genomen niet om inventarisverifi ca-
ties en er wordt niet gekeken naar het geheel van de collecties. 

Het Rekenhof merkt op dat de afpuntingen door de collectiebewaarders niet zijn 
opgevat als administratieve controles naar de integriteit van het patrimonium dat 
aan de instelling is toevertrouwd. De afpuntingen vertonen immers kenmerken die 
maken dat ze minder uitgebreid en doeltreffend zijn. De gehanteerde werkwijzen 
zijn onvoldoende strikt. Ze gebeuren niet met regelmatige tussenpozen en zijn 
niet volledig. Tot slot is het risico groot dat slechts één persoon weet waar de 
stukken van een bepaalde collectie zich bevinden. Dat risico is weliswaar beperkt 
voor de werken die in het digitaliseringssysteem worden opgenomen. Dat systeem 
vermeldt hun locatie, maar niet alle collecties van de KMSKB worden gedigitali-
seerd. Bovendien is de lokalisering beperkt tot de vermelding van het lokaal waar 
het stuk zich bevindt. De KMSKB beschouwen de digitalisering als essentieel 
voor het beheer van de collecties.

Het Rekenhof heeft inventarisverifi caties uitgevoerd op basis van een steekproef 
van 50 aselect getrokken stukken uit de algemene inventaris. Het was de bedoe-
ling de fysieke aanwezigheid ervan in de vaste collecties of in de reserves te 
verifi ëren. Het ging om werken van zowel oude als moderne kunst. 

Alle werken werden teruggevonden, behalve een tekening die in de documentatie 
van de musea als vermist is opgegeven. Voor één geval was het inventaris nummer 
onleesbaar. 

Anderzijds werd het inventarisnummer van 30 stukken in zowel de vaste collecties 
als in de reserves genoteerd en vergeleken met de algemene inventaris. 

Alle stukken waren in de inventaris aanwezig en waren correct geïdentifi ceerd. 
Bij die operatie werd eveneens vastgesteld dat een nummer op een voorwerp 
onleesbaar was. 

Bij de inventarisverifi caties door het Rekenhof konden alle stukken worden terug-
gevonden. Op basis van deze resultaten kan echter niet worden gesteld dat alle 
stukken van de algemene inventaris ook in de collecties aanwezig zijn, of dat de 
reden van verdwijning bekend is als een stuk ontbreekt (uitlening, bewaargeving 
of vastgestelde verdwijning). 

Sinds 2006 gebeuren er geen systematische inventarisverifi caties meer. Daaren-
boven werden zwakke punten vastgesteld in de inventarisverifi catiepraktijken 
van het personeel van de KMSKB.
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Om zich beter van de integriteit van het patrimonium te kunnen vergewissen 
moeten op regelmatige wijze exhaustieve inventarisverifi catiecampagnes worden 
gevoerd volgens een welbepaalde procedure waaraan dwingende rapporterings-
regels zijn gekoppeld.

2.2.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

De musea voeren geen inventarisverifi catiecampagnes uit voor de collecties in hun 
geheel. De partiële inventarisverifi caties gebeuren niet volgens een bevredigende 
methodologie. 

In het document Rechten en plichten van de conservators (2007) is bepaald dat 
“de conservator, in de mate van de middelen hem aangereikt door de instelling, 
moet waken over de fysieke en morele integriteit van de verzamelingen die hij 
beheert (deontologie van de aankopen,…). In ieder geval moet hij zo snel moge-
lijk zijn dienstoverste inlichten over de materiële moeilijkheden die hem beletten 
deze basisopdracht uit te voeren”.

Sommige conservatoren hebben min of meer partiële inventarisverifi caties van 
hun collecties uitgevoerd naar aanleiding van de renovatie van een tentoonstellings-
zaal, de digitalisering van een collectie, de inordestelling van de collecties enz. 
Voor sommige collecties die problemen opleveren, werden bovendien grondige 
verifi caties uitgevoerd. 

De verantwoordelijkheid voor die inventarisverifi caties berust uitsluitend bij de 
conservator, soms bijgestaan door zijn preparator, zonder extern toezicht en 
zonder systematische rapportering. De interne controle vertoont in dat opzicht 
dus een hiaat. 

Het Rekenhof heeft inventarisverifi caties uitgevoerd op basis van beperkte steek-
proeven die aselect werden getrokken op grond van afzonderlijke inventarissen 
en van de algemene inventaris van het MIM. Bij die gelegenheid werd op basis 
van een steekproef uit de collecties ook nagegaan of voor het voorwerp een fi che 
in de inventaris aanwezig was. In totaal hadden deze verrichtingen betrekking op 
twee derde van de collectietitularissen. 

In de grote meerderheid van de gevallen konden de stukken worden teruggevonden. 
Bij vier van de dertien inventarisverifi caties konden de stukken echter niet worden 
gevonden. Verschillende collectietitularissen lieten verstaan dat er in het verleden 
stukken verdwenen waren. 

Bovendien zijn andere problemen aan het licht gekomen: fi ches die niet kloppen 
met het stuk, ontbrekende fi ches, een onjuist nummer op het stuk, stukken zonder 
inventarisnummer, een slecht geklasseerd stuk enz. Bij twee van de dertien inven-
tarisverifi caties werd geen enkel probleem vastgesteld. Deze resultaten kunnen 
niet worden geëxtrapoleerd wegens de kleine omvang van de steekproeven en de 
grootte van de collecties. 

De in punt 2.1.3 vermelde tekortkomingen inzake de inventaris vormen een 
hinder paal om bevredigende inventarisverifi caties te organiseren. Het Rekenhof 
stelt vast dat er geen echt inventarisverifi catiebeleid wordt gevoerd dat beant-
woordt aan minimumcriteria inzake goede uitvoering: de controles gebeuren niet 
volgens een welbepaald tijdschema, geven geen aanleiding tot rapportering en 
zijn niet volledig.
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In het algemeen hangt de integriteit van de collecties enkel af van de conservator. 
Uit de tests en interviews met de collectietitularissen blijkt dat er een reëel pro-
bleem bestaat met het bijhouden van de collecties. Enkel indien alle inventarissen 
worden bijgewerkt en een echt inventarisverifi catiebeleid wordt uitgevoerd, kan 
dit probleem worden opgelost. 

De collectietitularissen en de algemene directie zijn zich bewust van de situatie. 
De collectietitularissen voeren meestal een gebrek aan tijd aan omdat de conser-
vators die de KMKG hebben verlaten, niet werden vervangen. Bovendien is het 
zo dat de collecties van de KMKG kwantitatief zeer omvangrijk en sterk gediver-
sifi eerd zijn.

Het Rekenhof is hoe dan ook van oordeel dat er maatregelen moeten worden 
genomen om de fysieke integriteit van de collecties te verzekeren, omdat die de 
basisopdracht van de conservator uitmaakt en een prioriteit vormt die elk museum 
moet kunnen realiseren.

2.3 Beheer van de door de musea uitgeleende stukken 

Anders dan bij een bewaargeving (die later wordt besproken), mag de bruiklener 
van een stuk, het stuk gebruiken tot bij de teruggave ervan. Wanneer het stuk 
dus aan het publiek wordt tentoon gesteld, is er sprake van een bruikleen.

De audit houdt geen rekening met de stukken die de geauditeerde musea zelf 
hebben geleend.

2.3.1 Norm

Bij het begin van de audit werden de uitleningen door de KMSKB geregeld 
door het koninklijk besluit van 8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de 
bewaargeving en de bruiklening van kunstwerken. Zoals reeds eerder in dit ver-
slag is opgemerkt, was dat besluit praktisch ontoepasbaar geworden omdat het 
sinds 1957 niet meer werd geactualiseerd. In de loop van de audit werden de 
bepalingen van dit besluit opgeheven maar niet vervangen. 

Volgens de normen van goed beheer moet voor elke bruiklening een contract 
worden opgesteld, dat de vorm heeft van een modelcontract en de duur van de 
bruiklening preciseert. De in bruikleen gegeven voorwerpen worden verzekerd en 
er bestaan regels of richtlijnen die moeten worden nageleefd voor de toekenning 
van bruiklenen, alsmede delegatieregels. Er wordt systematisch een tegenspreke-
lijke vaststelling van de oorspronkelijke staat van het in bruikleen te geven stuk en 
van zijn toestand bij terugkeer opgemaakt. De contracten, vaststellingen en andere 
stukken in verband met de bruiklening worden gearchiveerd. De bruiklenen worden 
opgevolgd. Er is een beheerder voor de bruiklenen. 

2.3.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

De KMSKB geven elk jaar kunstwerken in bruikleen in het kader van tijdelijke 
tentoonstellingen of retrospectieven in België of in het buitenland. 

Binnen het departement van de algemene wetenschappelijke diensten bestaat 
een post van registrar, die de uitleningen van stukken aan andere instellingen 
beheert. Het gaat om een voltijdse functie. 
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De musea hebben sinds enkele jaren een interne procedure voor bruiklenen uit-
gewerkt en precieze bruikleenvoorwaarden vastgelegd, meer bepaald in verband 
met de duur ervan, de veiligheid en de bewaring van de stukken, de verantwoor-
delijkheden van de contracterende partijen, het vervoer en de verzekering van de 
uitgeleende stukken. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een modelcontract. 
Elke bruikleenovereenkomst wordt door de directeur-generaal ondertekend. 

Vooraleer een antwoord wordt gegeven aan de kandidaat-bruiklener, geeft de 
conservator zijn advies over de bruiklening en deelt hij een verzekeringswaarde 
mee. De verantwoordelijke voor de restauratie binnen het departement onder-
zoekt eveneens het voorwerp om na te gaan of de staat van bewaring of de 
kwetsbaarheid van het stuk geen beletsel vormt voor de bruiklening of dat een 
restauratie moet worden uitgevoerd vóór met de bruiklening kan worden inge-
stemd. In dat geval valt de restauratie ten laste van de bruiklener. Bij weigering 
gaat de bruiklening niet door. 

De musea winnen informatie in over de veiligheids- en tentoonstellingsvoorwaar-
den en onderzoeken die voorwaarden. 

Aan de hand van een vooraf opgestelde modelfi che wordt de staat van het stuk 
vastgesteld bij de musea bij de verzending, bij levering op de plaats van de bruik-
lening, bij de terugzending en bij ontvangst door de musea. Bij het ophangen en 
terug wegnemen van het werk gebeurt deze vaststelling op tegensprekelijke 
basis. 

De kunstwerken worden begeleid tot bij de bruiklener en aan zijn zorgen over-
gelaten zodra de kijkkasten zijn geplaatst of het werk is opgehangen. De bege-
leider van de musea gaat na of de tentoonstellingsvoorwaarden worden nageleefd. 
Hij stelt een verslag op over zijn opdracht. Voor moderne kunst gebeurt dat syste-
matisch en voor oude kunst enkel wanneer er problemen rijzen. 

De musea verplichten de bruiklener in de meeste gevallen om voor het vervoer en 
de verzekering van de stukken fi rma’s te kiezen die voldoening hebben geschon-
ken. Er worden drie verzekeringsmaatschappijen en minstens twee vervoerfi rma’s 
voorgesteld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een andere verzekerings-
maatschappij aanvaard nadat de voorwaarden werden gecheckt. 

Tot slot worden forfaitair bepaalde administratiekosten in rekening gebracht. 
Niet-betaling van deze kosten is een reden om de bruiklening te weigeren.

De registrar zorgt voor de opvolging van de hele procedure. Elke fase van de 
bruikleenprocedure is gedocumenteerd (e-mail, specifi ek document of formulier). 

Voor elke toegekende of geweigerde bruikleenaanvraag wordt een dossier aange-
legd dat alle stukken bevat. 

Bovendien wordt elk jaar in het jaarverslag een beknopt verslag over de toege-
stane bruiklenen opgenomen, aan de hand waarvan de medewerking van de 
musea aan de tentoonstellingen in binnen- en buitenland kan worden geschetst.

Het Rekenhof heeft een steekproef onderzocht van 50 aselect getrokken dossiers 
uit de registers voor de jaren 2002 tot 2007 van de registrar. Daaruit blijkt dat de 
procedure wordt nageleefd en dat het mogelijk is de verschillende fasen van de 
gevolgde procedure na te gaan. Als er problemen rezen, werden er bovendien 
maatregelen genomen. 

De bruiklenen worden beheerd volgens een standaardprocedure die door de 
tussenkomende partijen wordt nageleefd. Alle dossiers worden gecentraliseerd 
en door de registrar opgevolgd. De procedure ter zake en het bijhouden van de 
dossiers kunnen een best practice vormen.
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2.3.3  Vastellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG)

De KMKG staan bruiklenen toe aan zeer uiteenlopende instellingen: het kan gaan 
van musea met een internationale reputatie, over regionale musea tot culturele 
centra. Dit verklaart waarom sommige eisen die de KMKG stellen inzake bruik-
lenen, zoals de tenlasteneming van dossierkosten, verschillen naargelang van de 
instelling die de bruiklening aanvraagt. Anders zouden de kleinste instellingen 
wegens budgettaire redenen uit de boot vallen. 

De bruiklenen worden opgevolgd door twee registrars: één ervan houdt zich bezig 
met de (weinig talrijke) uitleningen door het MIM, de andere behandelt de aan-
vragen voor de andere collecties. 

Er bestaat één interne, niet-geformaliseerde procedure voor de bruikleendossiers 
van alle collecties. Daarnaast bestaan er een modelovereenkomst voor tijdelijke 
bruiklenen en verschillende formulieren. Deze documenten regelen meer bepaald 
de duur, de veiligheid en de bewaring van de stukken, de verantwoordelijkheden 
van de contractanten, het vervoer en de verzekering van de in bruikleen gegeven 
stukken. Iedere bruikleenovereenkomst moet door de algemene directie worden 
ondertekend. 

Uit de analyse van deze documenten blijkt dat de KMKG voor de verzekering van 
de stukken een verzekeringsmaatschappij aanwijzen, terwijl de medecontractant 
voordien de keuze had uit verschillende maatschappijen die als bijlage bij het 
bruikleencontract werden vermeld. 

Wat het transport van de stukken betreft, bepaalt het contract dat dit gebeurt 
door de KMKG of door een gespecialiseerde fi rma die door de musea is erkend 
en in een lijst als bijlage bij het contract wordt vermeld. Het aanvraagformulier 
voor inlichtingen eist echter dat het transport door de KMKG zelf gebeurt.

Van zodra de aanvraag voor een bruiklening toekomt, wordt de staat van het stuk 
vastgesteld door de persoon die verantwoordelijk is voor de restauratie van de 
collectie. Als een restauratie vóór de bruiklening noodzakelijk lijkt, wordt ze in de 
meeste gevallen ten laste genomen door de KMKG. De kosten worden zelden 
verdeeld onder de medecontractanten. Dit kan samenhangen met het feit dat het 
niet altijd mogelijk is dergelijke kosten ten laste van de bruiklener te leggen. 

De begeleiding van de in bruikleen gegeven kunstwerken wordt georganiseerd 
volgens de Rechten en plichten van de conservators. In alle gevallen dekt een 
verzekering ten laste van de bruiklener de begeleider van het stuk. Bij de aan-
komst van de stukken op de plaats waar ze worden tentoongesteld en wanneer 
deze terug worden opgehaald, moet op tegensprekelijke wijze een vaststelling van 
de toestand worden opgemaakt. 

Niet alle bruiklenen worden toegestaan, meer bepaald wanneer het werk te 
kwetsbaar is. Voor elke aanvaarde of geweigerde aanvraag voor bruiklening wordt 
echter een dossier aangelegd dat de stukken van de bruiklening bevat, met name 
de bruikleenaanvraag, de ondertekende overeenkomst, een verzekeringscontract, 
e-mails met de verzekeringsmaatschappij en de betrokken conservator. 

Deze gegevens worden beknopt in het jaarverslag vermeld en geven rekenschap 
van de medewerking van de KMKG aan tentoonstellingen in België en in het 
buitenland. 
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Het Rekenhof heeft een aselecte steekproef genomen van 42 bruikleendossiers 
die tussen 2002 en 2007 werden toegekend, geweigerd of geannuleerd, om na 
te gaan of de bepalingen van de bruikleenovereenkomst werden nageleefd en om 
te zien hoe de procedure binnen de verschillende diensten van de KMKG werd 
afgewikkeld. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat één bruikleenovereenkomst niet werd onder-
tekend door de algemene directie, maar door een conservator. Niet alle bruik-
leenaanvragen werden aan de algemene directie gericht: soms werd rechtstreeks 
contact opgenomen met de titularis van de collectie die de aanvraag doorspeelt 
aan de registrar. De belangrijke documenten voor een bruiklening (zoals de lijst 
van de uitgeleende voorwerpen, het formulier met de beschrijving ervan, het ver-
slag waarin de voorwaarden voor de bewaring en de veiligheid van de stukken 
worden uiteengezet (Facility Report), of nog de verzekeringspolis die de begeleider 
van het stuk dekt) waren niet in alle dossiers aanwezig. 

Het Rekenhof heeft eveneens opgemerkt dat de vaststellingen van de staat van 
de werken, uitgevoerd in de verschillende fasen van de bruiklening, niet in het 
dossier aanwezig waren. De registrar controleert niet of de staten aanwezig zijn, 
omdat die worden bewaard door de conservator, door de restaurateur of in de 
afdeling. Deze staten worden daarenboven niet op dezelfde manier aan de hand 
van één formulier opgesteld voor alle collecties van de KMKG: bij sommige 
staten zitten bv. foto’s.

In heel wat gevallen (veertien) eisten de musea bovendien dat het stuk door hun 
eigen diensten zou worden vervoerd. Het Rekenhof merkt op dat de musea 
belangrijke risico’s ten laste nemen, mocht zich een ongeval voordoen (materiële 
beschadiging van het stuk en het vervoermiddel alsook lichamelijke schade bij de 
personen). 

Uit het onderzoek van de dossiers van geweigerde bruiklenen blijkt dat de alge-
mene directie de weigering niet altijd motiveert noch meedeelt. 

Uit de analyse van de gebruikte bruikleendocumenten blijkt dat aan de bruik-
leners een verzekeringsmaatschappij wordt opgelegd en dat de KMKG aanzien-
lijke risico’s nemen door zelf de in bruikleen gegeven stukken te begeleiden. 

Het onderzoek van de dossiers geeft geen redelijke zekerheid dat: 

elke bruikleenovereenkomst door de algemene directie wordt ondertekend;• 

de voorwaarden voor de bewaring en de veiligheid van de in bruikleen gege-• 
ven stukken worden meegedeeld, onderzocht en eventueel gecontroleerd;

de begeleider van de stukken door een verzekering wordt gedekt;• 

de vaststellingen van de staat van de stukken op tegensprekelijke wijze • 
worden vastgesteld wanneer deze aankomen bij de bruiklener en vervolgens 
wanneer deze weer worden ingepakt om terug te zenden. 

De vaststellingen van de staat kunnen van departement tot departement ver-
schillen, en zelfs van de ene collectietitularis tot de andere. 

Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de functie van registrar weliswaar erkend is, 
maar dat de persoon die de functie uitoefende ten tijde van de audit geen strikte 
en gedetailleerde bruikleenprocedure kon opleggen aan alle diensten van de 
KMKG, wat bv. tot gevolg heeft dat de registrar essentiële stukken voor het 
bruikleendossiers niet toegezonden krijgt.
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2.4  Beheer van de door de musea in bewaargeving gegeven 
stukken

Bewaargevingen bestaan erin dat de zorg voor kunstwerken voorlopig aan een 
andere instelling wordt toevertrouwd. Deze instelling zal deze werken echter 
moeten teruggeven zodra de bewaargever daar om vraagt. 

Het procedé van de bewaargeving kan van belang kan zijn voor het beheer van de 
collecties en de reserves. 

De werken die in bewaargeving worden gegeven, worden in de meeste gevallen 
als secundair beschouwd. Ze worden meestal gebruikt om administratieve lokalen 
van de Staat, kerken en een aantal ambassades te verfraaien. 

Het beheer van voorwerpen die de musea in bewaring hebben gekregen, werd 
niet onderzocht. 

2.4.1 Norm

Bewaargevingen van werken van de collecties van de KMSKB werden net zoals 
bruiklenen geregeld door het koninklijk besluit van 8 maart 1951. Zoals voordien 
reeds aangegeven, werd dit koninklijk besluit opgeheven door een koninklijk besluit 
van 24 juli 2008. De artikelen 7 tot 11 van het oud koninklijk besluit in verband 
met de bewaargeving blijven echter van toepassing totdat alle werken van de 
KMSKB die onder het stelsel van deze oude reglementering in bewaring zijn 
gegeven, zijn teruggegeven. 

In deze reglementering werden de bewaarnemers en het aantal bewaargevingen 
per instelling gepreciseerd. De reglementering schreef voor dat het inventaris-
nummer en andere kentekens die een gemakkelijke identifi catie van de oorsprong 
mogelijk maken, moesten worden aangebracht op het stuk. Bovendien was als 
bijlage bij het koninklijk besluit een akte van bewaargeving opgenomen om de 
voorwaarden te regelen. 

Volgens de normen van goed beheer wordt voor elke bewaargeving een contract 
opgesteld en bestaat er een modelovereenkomst. De duur van de bewaargeving 
wordt gepreciseerd. De voorwerpen worden verzekerd op basis van een fi nanciële 
schatting. Er bestaan regels of richtlijnen die de bewaargevingen regelen. Er wordt 
systematisch een vaststelling van de staat van het stuk opgesteld bij het begin 
van de bewaargeving en bij de teruggave. De contracten, vaststellingen en andere 
stukken in verband met de bewaargeving worden in een dossier opgenomen. 
Er bestaat een specifi eke inventaris van de bewaargevingen. De bewaargevingen 
worden opgevolgd en de stukken worden gelokaliseerd. Tot slot worden maat-
regelen gepland en uitgevoerd voor een controle ter plaatse. Deze controles 
worden gedocumenteerd. Er is een personeelslid belast met de opvolging van de 
bewaargevingen.

2.4.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

Er bestaat geen volledig register van de bewaargevingen die door de musea 
zijn toegekend, terwijl bepaalde werken al decennia lang in bewaargeving zijn. 
Er bestaat niet voor alle oude bewaargevingen een dossier.

Er werd nooit een fysieke inventarisverifi catie uitgevoerd voor alle werken die 
opgegeven staan als in bewaring gegeven stukken. 
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Sinds de jaren 90 werd methodisch onderzoek gedaan en werden campagnes 
voor inventarisverifi catie ter plaatse en vervolgens voor recuperatie ondernomen. 
Daarvoor baseerde men zich op een abnormaal lange duur van de bewaargeving, 
het groot aantal werken dat aan eenzelfde instelling was toevertrouwd of de staat 
van conservatie van sommige stukken. De bewaargevingen in offi ciële instellingen 
in België of het buitenland bleven echter behouden voor zover er geen problemen 
inzake conservatie of veiligheid bekend waren. Om redenen van kostenbesparing 
gebeurt de inventarisverifi catie van de stukken die in het buitenland in bewaar-
geving zijn in het kader van de verplaatsingen van de wetenschappers op zending.

In 2002 werd een niet-exhaustieve lijst opgesteld van de werken die genoteerd 
staan als in bewaargeving. Deze lijst bevat gegevens zoals de instelling, het 
inventarisnummer, de datum van bewaargeving en eventueel de datum van terug-
keer, de titel van het werk, de naam van de kunstenaar, en soms een commentaar 
over de staat waarin het stuk verkeert. Deze lijst vermeldt 727 stukken. 

Uit het onderzoek van deze lijst blijkt dat stukken werden beschadigd, verloren 
zijn of als verloren staan aangemerkt, dat bewaargevingsdossiers ontbreken, dat 
er stukken in bewaargeving zijn zonder inventarisnummer en dat voor sommige 
stukken twijfel bestaat over hun identifi catie. Volgens de directeur-generaal gaat 
het hierbij om zeer oude dossiers en zijn deze tekortkomingen niet te wijten aan 
de huidige teams van de KMSKB.

In het jaarverslag is geen enkele nauwkeurige rapportering terug te vinden over 
de bewaargevingen: voor elk departement van de musea worden enkel het aantal 
bewaargevingen in dat jaar en de aard van de stukken (schilderijen, wandtapijten, 
beelden enz.) vermeld.

Vroeger moesten conservators naast hun andere taken instaan voor de opvolging 
van de bewaargevingen. De bewaargevingen werden niet echt opgevolgd en geve-
rifi eerd. Er werd enkel een bestand bijgehouden en er werden nieuwe overeen-
komsten afgesloten. Op het ogenblik van de audit werd deze functie toevertrouwd 
aan de registrar, naast de opvolging van de bruiklenen. De toekenningsprocedure is 
nu meer gestandaardiseerd en meer omkaderd. Voor elke bewaargeving wordt nu 
een dossier aangelegd, er bestaan instructies die de toekenning regelen en die 
preciseren welke verschillende onderzoeken moeten gebeuren en welke fasen 
moeten worden doorlopen. 

Sinds 2002-2003 stellen de KMSKB een nieuwe modelovereenkomst op voor de 
bewaargevingen. Deze overeenkomst komt in de plaats van de bewaargevings-
akte die werd opgelegd door het koninklijk besluit van 1951. Ze vermeldt alle door 
die reglementering bepaalde verplichtingen, en vervolledigt deze. Het contract 
wordt nu anders gekwalifi ceerd: het gaat om een bruikleenovereenkomst voor een 
duur van zes maanden die ambtshalve kan worden verlengd. De bruiklener moet 
het stuk onmiddellijk teruggeven zodra de directeur-generaal daar om verzoekt, 
ongeacht de duur van de bruiklening.

De voorwaarden die door die contracten worden opgelegd zijn voortaan dezelfde 
als deze voor bruiklenen. De bruiklener erkent dat het kunstwerk aan de musea 
toebehoort en hij verbindt zich ertoe er niets aan te veranderen, mee te delen in 
welk lokaal het kunstwerk wordt geplaatst en bepaalde conservatievoorwaarden in 
acht te nemen. De kosten voor verpakking en vervoer zijn ten laste van de bruik-
lener, alsook de restauratiekosten indien nodig. De verzekeringswaarde van het 
stuk wordt vastgesteld en het werk wordt gedekt door een verzekeringscontract, 
met dien verstande dat de medecontractant van de musea aansprakelijk is voor 
alle schade aan het stuk. 
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De door de KMSKB toegestane bewaargevingen zijn een erfenis uit het verleden, 
toen een deel van de stukken wegens plaatsgebrek aan andere instellingen werd 
toevertrouwd. 

De KMSKB hebben een beleid uitgewerkt om de bewaargevingen beter in de 
hand te houden, meer bepaald via een meer dwingende overeenkomst voor de 
medecontractant en door de standaardisering van de toekenningsprocedure. 
Op die manier kunnen ze de toekenning van bewaargevingen onder controle 
houden, waarbij een eerste voorwaarde is dat de door de KMSKB vastgelegde 
voorwaarden worden aanvaard. 

Er is echter geen bevredigende opvolging van de kunstwerken die soms al 
verschillende decennia in bewaring zijn gegeven, ook al is er sinds 1990 een 
grote inspanning gebeurd om deze terug op niveau te brengen. 

Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat de integriteit van de collecties in 
bewaargeving is gevrijwaard. Dat komt door het ontbreken van een volledig 
register, door de tekortkomingen inzake de identifi catie van sommige stukken 
en door het ontbreken van een systematische inventarisverifi catie en een wer-
kelijke opvolging.

2.4.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

Voor de KMKG bestaat er geen wettelijke norm die de bewaargevingen bij andere 
instellingen regelt. Deze bewaargevingen behoren tot de bevoegdheid van het 
dagelijks beheer van de algemene directie. 

Er is geen beheerder die instaat voor alle bewaargevingen door de musea. Sommige 
conservators volgen echter zelf de bewaargevingen die hun collectie betreft op. 
Volgens de Rechten en plichten van de conservators behoort deze opdracht tot 
hun verantwoordelijkheid. 

Er bestaat geen enkel exhaustief en geactualiseerd register van de werken die, 
soms decennialang, in bewaring zijn gegeven door de musea. Bovendien werd 
niet voor alle bewaargevingen in het verleden een dossier opgemaakt en niet 
alle bewaargevingdossiers werden bewaard. Sommige bewaargevingen zijn dus 
niet bekend. In 1976 zouden er inventarisverifi caties gebeurd zijn voor bepaalde 
stukken in bewaargeving. 

In 2001 werd een lijst van de bekende bewaargevingen in een werkboek opgeno-
men en werden voor elk ervan een beschrijving van het stuk, een begindatum van 
de bewaargeving (als deze bekend is), eventueel een toestandsopgave in 1976 
en de in 2001 gedane demarches vermeld. Deze demarches bestonden meestal 
in het versturen van een brief aan de bewaarnemers. Op basis van het antwoord 
op deze brief kon bevestigd of ontkend worden dat het stuk in bewaargeving 
was of dat het gestolen of verloren was gegaan. In sommige gevallen werd een 
nieuwe overeenkomst ondertekend en de verzekeringswaarde herzien. Sommige 
in bewaring gegeven stukken werden aan de musea teruggegeven. Er werden 
geen stappen ondernomen voor de brieven die onbeantwoord zijn gebleven. 
Er heeft geen enkele fysieke inventarisverifi catie plaatsgevonden op dat moment.

Sindsdien werd deze lijst niet meer geactualiseerd.

Enkel over nieuwe bewaargevingen wordt er gerapporteerd. Dit gebeurt in het 
jaarverslag dat het aantal stukken vermeld dat tijdens het jaar in bewaring werd 
gegeven, samen met de plaats waar ze worden bewaard. 
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11 De beslissingen met betrekking tot de schenkingen en legaten van elke aard die een aanvaarding 
van lasten met zich brengen, vereisen een voorafgaand advies van de Federale Overheidsdienst 
Justitie.

12 Deze beheerscommissie is samengesteld uit de directeurs-generaal van de instellingen van de pool 
Kunst, met name de geauditeerde musea en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 
twee vertegenwoordigers van de POD en vier externe leden. Zie ook hoofdstuk 4 hieromtrent.

De voorwerpen die soms al verschillende decennia in bewaring zijn gegeven, 
worden niet op bevredigende wijze opgevolgd. 

Door het ontbreken van een volledig register en van een systematische inventaris-
verifi catie kan men geen redelijke zekerheid bekomen dat de integriteit van de 
collecties is gevrijwaard.

2.5 Beheer van de verwervingen

De museumcollecties worden verrijkt door aankopen, maar ook door schenkingen 
en legaten. 

2.5.1 Norm 

Een museum heeft als opdracht zijn collecties te verwerven, te beschermen en te 
valoriseren. Daarvoor wordt een verwervingsbeleid gedefi nieerd. 

Er worden internecontrolemaatregelen ingesteld om de kwaliteit en de prijs van 
de verwervingen en de integriteit van de actoren te waarborgen (eventuele 
belangenconfl icten in de contacten met de handelaars, het aanleggen van privé-
collecties enz.). 

Er wordt aan de toezichthoudende overheid gerapporteerd over de verwervingen. 

Elke verwerving wordt gedocumenteerd en de verwervingsdossiers worden gear-
chiveerd. Voor elk stuk in de collecties bestaat een verwervingsdocument. 

Het besluit van 1 februari 2000 bepaalt de delegatieregels voor de verwerving 
van artistieke of historische verzamelstukken en voor de goedkeuring van schen-
kingen en legaten11 van elke aard: 

de directeur-generaal is bevoegd voor elke aankoop, schenking of legaat • 
van minder dan 50.000 euro;

de beheerscommissie• 12 spreekt zich uit voor bedragen tussen 50.000 euro 
en 250.000 euro;

de minister beslist voor bedragen hoger dan 250.000 euro. • 

De waarde van schenkingen en legaten moet worden geschat. 

De beheerscommissie en de minister doen bovendien pas uitspraak na het advies 
van de raadgevende aankoopcommissie die is samengesteld uit de voorzitter 
van de wetenschappelijke raad, de directeur-generaal van de instelling en twee 
externe experts. Deze commissie stelt een jaarverslag over de verwervingen op. 

2.5.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

Een van de strategische doelstellingen van het managementplan van de directeur-
generaal luidt “Zorgen voor de ontwikkeling en valorisering van de verzame-
lingen in het kader van een conservatiebeleid op lange termijn”. De acties die 
hieruit voortvloeien, bestaan meer bepaald in het voortzetten van het traditioneel 
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verwervingsbeleid dat erop was gericht de verzamelingen te vervolledigen en de 
aankoop van hedendaagse kunst (1968-1980) en actuele kunst (vanaf 1980) als 
een investering voor de toekomst te beschouwen, en tot slot deelnemen aan het 
debat en het politieke denken onderbouwen in elk domein dat bijdraagt tot de 
uitbreiding van het patrimonium (schenkingen, fi scale stimuli enz.). 

De departementen Moderne Kunst en Oude Kunst hebben een verwervingsbeleid 
uitgewerkt. De verworven kunstwerken moeten naargelang van de departementen 
één van de sterke punten van de collecties versterken, een leemte opvullen, de 
hedendaagse Belgische kunstenaars ondersteunen, een kunstwerkencollectie 
op nieuwe dragers zoals video-art aanleggen. Er bestaat daartoe een lijst van 
kunstenaars die van belang zijn maar in de collecties ontbreken. 

De verwerving is het eindresultaat van een werk, soms van een sterke relatie 
met de kunstenaars, de galerijhouders en particulieren die de collecties kunnen 
doen aangroeien. Conservators doen aan prospectie en bezoeken daarvoor inter-
nationale beurzen, pluizen verkoopscatalogi uit en onderzoeken de voorstellen 
van handelaars en particulieren. 

In theorie kunnen er risico’s bestaan op belangenconfl icten of afspraken. 
Alle verwervingen worden echter door de conservators voorbereid en verant-
woord, en zijn pas defi nitief na het akkoord van hetzij de directeur-generaal, 
hetzij de beheerscommissie, hetzij de bevoegde minister, op basis van de dele-
gatieregels, en in de laatste twee gevallen, na advies van de raadgevende aan-
koopcommissie. 

Er bestaat een verwervingsprocedure, maar die is niet uitgeschreven. 

Elk voorstel tot verwerving wordt in een register van de verwervingsvoorstellen 
ingeschreven en krijgt een nummer. Er wordt een verwervingsdossier geopend 
waarin het voorstel, de prijs, een foto van het werk, de beschrijving, de eventuele 
oorsprong en de documentatie worden opgenomen. Als het voorstel niet wordt 
gevolgd, wordt het dossier afgesloten en gearchiveerd. 

Als de musea echter belangstelling hebben, stelt de betrokken conservator een 
verslag op en kan het advies van een externe expert worden gevraagd. Vervolgens 
worden, afhankelijk van de waarde van het verworven werk, het advies van de 
raadgevende aankoopcommissie en het akkoord van de Inspectie van Financiën en 
van de minister gevraagd. Bij een gunstige beslissing wordt, wanneer het om een 
aankoop gaat, een bestelbrief opgesteld en wordt de factuur betaald na inschrijving 
in de inventaris en na mededeling aan de boekhouding van het inventarisnummer 
van het stuk. Als het om een schenking gaat, stuurt de directeur-generaal een 
aanvaardingsbrief. Al deze documenten maken deel uit van het verwervingsdossier 
dat wordt gearchiveerd.

Het jaarverslag vermeldt alle verwervingen per type (schenking, legaat, aankoop) 
en per departement. 

Het Rekenhof heeft twee controles op basis van steekproeven uitgevoerd. Er wer-
den 51 aselect getrokken verwervingsdossiers voor de jaren 2002 tot 2007 onder-
zocht om na te gaan of de delegatieregels werden nageleefd en om de inhoud 
ervan te onderzoeken. In een tweede test werd nagegaan of de verwervingsakten 
konden worden teruggevonden, aangezien deze documenten essentieel zijn om te 
bewijzen dat de Staat eigenaar is. Voor heel de collectie van de musea werden 
54 dossiers op aselecte wijze getrokken. Voor de twee tests werden zowel van de 
oude kunst als de moderne kunst dossiers geselecteerd. 
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Uit het onderzoek van de verwervingsdossiers is gebleken dat de door de conserva-
tors beschreven procedure wordt gevolgd en dat de dossiers worden samengesteld. 
In enkele uitzonderlijke gevallen waren bepaalde akkoorden of stukken niet in het 
dossier aanwezig. In drie dossiers werden de delegatieregels niet strikt nageleefd. 
Wat de schenkingen betreft, stak de raming van de waarde van het werk bovendien 
niet altijd in het dossier. In al die gevallen was de waarde echter duidelijk lager dan 
50.000 euro. 

Voor negen dossiers waren de verwervingsakten niet aanwezig. Sinds de audit 
wordt een kopij van de factuur bij het dossier van het stuk gevoegd terwijl het 
origineel in het dossier van de boekhouding blijft.

Voor veilingaankopen moeten de aankoopvoorwaarden duidelijk op voorhand 
worden bepaald. Het dossier moet systematisch het document bevatten dat het 
toegestane aankoopbedrag beperkt.

Er bestaat een niet-uitgeschreven verwervingsprocedure die door de conservators 
wordt gevolgd. De verwervingsdossiers worden weliswaar opgesteld, maar ze 
bevatten niet altijd de verwervingsakte en voor schenkingen onderbreekt vaak de 
schatting van de waarde. 

Tot slot worden de delegatieregels niet strikt nageleefd.

2.5.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

Noch de musea noch de departementen hebben een verwervingsbeleid gedefi nieerd. 
Sommige collectietitularissen hebben echter zo’n beleid formeel uitgewerkt. 

Voor sommige collecties zijn er heel weinig aankopen door de heersende prijzen 
op de kunstmarkt en het bedrag van de totale begroting verwervingen voor de 
collecties dat sinds 2005 voor alle collecties samen schommelt rond 200.000 euro.

Voor andere collecties daarentegen liggen de bedragen van de aankopen in de 
meeste gevallen lager dan 50.000 euro. Daardoor, en gezien de delegatieregels 
van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 inzake aankopen, wordt slechts heel 
zelden een beroep gedaan op de beheerscommissie en vallen de aankopen uit-
sluitend onder de bevoegdheid van de algemene directie. 

Er bestaat een verwervingsprocedure die echter niet is uitgeschreven. 

Wat de aankopen betreft, moet voor elk voorstel van de collectietitularis een 
dossier worden opgesteld met daarin een beschrijving, eventueel een foto en een 
verantwoording door de titularis. Dit document wordt aan alle collega’s van het 
departement gezonden. Indien de collega’s akkoord gaan en daarna de directeur-
generaal, wordt bij de verkoper een bestelbon afgegeven. Indien er geen akkoord 
is, kan de algemene directie het advies van één of meer experts vragen. De factuur 
wordt pas betaald na ontvangst van het stuk en nadat aan de boekhouding een 
inventarisnummer is meegedeeld. 

Het aankoopdossier moet in principe na de vereffening van de factuur in het 
archief worden opgenomen. 

Het Rekenhof heeft twintig aselect getrokken verwervingsdossiers onderzocht uit 
alle in de jaarverslagen vermelde verwervingen via aankoop, schenking of legaat 
tussen 2002 en 2007. 

Uit het onderzoek van de dossiers blijkt dat de beschreven aankoopprocedure 
wordt toegepast. De verantwoordelijke heeft één dossier echter niet kunnen 
terugvinden. 
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De verantwoording van de aankopen blijkt kwalitatief niet dezelfde te zijn naar-
gelang van de dossiers: sommige verantwoordingen zijn heel summier. Er wordt 
bovendien slechts weinig aandacht besteed aan de oorsprong van het stuk. 

Het verwervingsdossier wordt tot slot zelden in het archief opgenomen: de dossiers 
die het Rekenhof heeft geraadpleegd, werden door de collectietitularissen bewaard. 
Voor de aankopen bevatten deze dossiers niet noodzakelijk het betalingsbewijs, 
en is dat wel het geval, dan gaat het om een kopij vermits het origineel stuk 
wordt bewaard in de dossiers van de boekhouding, en die kunnen op regelmatige 
tijdstippen worden vernietigd. Dit document is als verwervingsakte echter een 
element van het eigendomsbewijs van het kunstwerk. 

Het Rekenhof is nagegaan of de verwervingsakten aanwezig waren voor een steek-
proef van 30 stukken die aselect en rechtstreeks getrokken werden uit de inven-
tarissen van enkele collecties. Enkel elf van de 30 akten werden teruggevonden. 

Deze vaststelling wijst op een gebrekkig beheer van de archieven en is ook te 
wijten aan het feit dat er in het verleden geen beleid was voor de bewaring van 
de verwervingstitels.

Naar aanleiding van het managementplan dat de directeur-generaal van de KMKG 
heeft aangenomen voor de periode 2006-2008, kreeg een personeelslid de opdracht 
om het archief terug in orde te brengen en archiveringsregels op te stellen. 

Volgens het document Rechten en plichten van de conservators van de KMKG 
(2007) moet, zodra een aankoop is gesloten, het dossier of een kopie ervan aan 
het archief van de instelling worden toegestuurd. Deze verplichting wordt helemaal 
niet goed nageleefd. 

Voor schenkingen bestaat er geen registratieprocedure voor de geschonken 
werken. Het gebeurt dus dat de schenker rechtstreeks contact opneemt met 
de conservator van de collectie waarin zijn schenking terechtkomt, zonder dat 
de directeur-generaal daarvan op de hoogte wordt gebracht. Niet alle schen-
kingen worden dus door de directeur-generaal goedgekeurd, wat strijdig is met 
de regels voor de aanvaarding van schenkingen die in het koninklijk besluit van 
1 februari 2000 zijn bepaald. 

Wanneer een schenking wordt aanvaard, wordt in de meeste gevallen een ver-
wervingsdossier geopend, dat een document bevat dat de schenking bevestigt. 

Van de zestien aselect in de jaarverslagen gekozen schenkingen die door het 
Rekenhof werden onderzocht, waren er twee waarvoor geen dossier bestond, noch 
enig ander document. Er bestond enkel een fi che van de afzonderlijke inventaris. 
Uit gesprekken met de conservators is daarenboven gebleken dat, wanneer ver-
schillende stukken worden geschonken, slechts enkele ervan of zelfs slechts één 
in de collecties worden geregistreerd. 

De collectietitularissen delen de verwervingen voor hun collectie mee voor de 
opstelling van het jaarverslag, maar er bestaat geen zekerheid dat die allemaal 
worden doorgegeven. 

In alle departementen wordt een aankoopprocedure toegepast. Deze is echter 
voor verbetering vatbaar, vooral wat betreft de verantwoording van de aankoop 
en de studie van de oorsprong van het stuk. De situatie op het vlak van de ver-
wervingsakten schept bijzonder veel problemen. Dit hangt grotendeels samen met 
de kwaliteit van het archief van de KMKG. Op grond van het intern document 
Rechten en plichten van de conservators moet, zodra een aankoop gebeurt, het 
dossier of een kopie ervan aan het archief van de instelling worden toegestuurd.  
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Voor schenkingen blijkt dat de collecties uitbreiden zonder dat de algemene 
directie daarvan op de hoogte is en dat deze uitbreiding niet wordt gedocumen-
teerd. Daardoor bestaat er geen enkele zekerheid dat alle schenkingen in de 
collecties zijn terechtgekomen. Bovendien wordt er niet systematisch een spoor 
bijgehouden van de schenkingen, of het deel daarvan, die werden geweigerd. 
Er bestaan dus risico’s dat de integriteit wordt aangetast.
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Hoofdstuk 3
Conservatie van de collecties door de musea

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
welke waarborgen bieden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de conservatie van hun 
collecties? 

Om op die vraag te antwoorden heeft het Rekenhof onderzocht hoe het met de 
conservatie en de beveiliging van de stukken van de collecties gesteld is. 

De technische kwaliteit van de conservatie- en beveiligingsmaatregelen werd niet 
onderzocht, omdat daarvoor een specifi eke deskundigheid nodig is. 

3.1 Conservatie

Onder conservatie wordt verstaan het geheel aan maatregelen dat wordt genomen 
om cultuurgoederen in goede staat te houden. Aangezien de beveiliging meer 
algemeen aan bod komt in het volgende punt, worden hier twee verrichtingen van 
conservatie onderzocht, namelijk preventieve conservatie en restauratie.

Preventieve conservatie is een globale aanpak om de risico’s op beschadiging 
te verminderen. De activiteiten inzake preventieve conservatie hebben over het 
algemeen betrekking op de omgeving, eerder dan op het stuk zelf. Bedoeling is 
de stukken in goede omstandigheden te bewaren door de klimaatomstandigheden 
(temperatuur, vochtigheid) en het licht te regelen, door overstromingen, brand, 
trillingen, bronnen van vervuiling (stof), insecten, knaagdieren en schimmels te 
voorkomen enz. De maatregelen voor preventieve conservatie zijn aangepast aan 
de materie van het te conserveren stuk (brons, hout, textiel, schilderijen, metalen, 
papier, keramiek enz.). Ook de verplaatsingen moeten op een veilige manier 
gebeuren (opgeleid personeel, lokalen die gemakkelijke verplaatsingen mogelijk 
maken en die zijn aangepast aan de afmetingen van de stukken enz.). Via een 
goede preventieve conservatie kunnen restauratiewerkzaamheden worden ver-
meden of tot een minimum worden beperkt. 

Bij restauratie wordt rechtstreeks ingegrepen op beschadigde cultuurgoederen 
waarbij hun esthetische, historische en fysieke integriteit zoveel mogelijk in acht 
wordt genomen. 

Conservatie en restauratie gelden voor alle collectiestukken, zowel deze in de 
reserves als de stukken die zijn tentoongesteld, in bruikleen of in bewaring zijn 
gegeven. 

3.1.1 Norm

Een van de basisopdrachten van de musea is het in goede staat houden van het 
patrimonium dat ze beheren. Deze opdracht staat vermeld in het koninklijk besluit 
van 1 februari 2000 dat de regels vastlegt voor hun fi nancieel en materieel beheer. 

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 bepaalt voor de KMSKB 
dat één van de opdrachten van de musea bestaat in de conservatie van kunstwer-
ken die van belang zijn voor de musea en voor de wetenschap, in het bijzonder 
schil derijen, tekeningen en beelden van nationale en buitenlandse scholen van de 
vijftiende eeuw tot nu. De collecties moeten in de beste omstandigheden worden 
bewaard. 
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Voor de KMKG bepaalt artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 
dat één van hun opdrachten bestaat in de conservatie van kunstzinnige en docu-
mentaire werken van wetenschappelijke waarde en museumwaarde in samenhang 
met de specifi eke aard van de vier departementen van de musea. 

Elk museum moet een conservatiebeleid hebben (inclusief preventieve conservatie) 
dat wordt uitgevoerd en opgevolgd. De verantwoordelijkheden van de verschillende 
betrokkenen zijn duidelijk gedefi nieerd. Het conservatiebeleid is gebaseerd op een 
geformaliseerde risicoanalyse die is aangepast aan de soorten stukken en aan de 
plaatsen waar ze worden geconserveerd. Er gebeuren regelmatig verifi caties en 
de instelling bewaart daar sporen van. Een conservatiedossier met de restauratie-
gegevens wordt bijgehouden en gearchiveerd. 

In het algemeen moeten de tentoonstellingszalen en de reserves waar de voor-
werpen zich bevinden, een goede conservatie mogelijk maken. Indien dat niet het 
geval is, worden maatregelen genomen of gepland.

3.1.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

De directeur-generaal van de KMSKB heeft in zijn managementplan een strategi-
sche doelstelling ingeschreven die de conservatie van de collecties rechtstreeks 
aanbelangt: de ontwikkeling en valorisering van de collecties in het kader van een 
conservatiebeleid op lange termijn. 

Preventieve conservatie

De kunstwerken die door de musea worden geconserveerd, zijn deels gespreid 
over de vastetentoonstellingszalen en deels over de reserves. Deze reserves groe-
peren een groot aantal stukken in een beperkte ruimte en worden georganiseerd 
volgens de aard van het stuk (schilderijen, beelden, tekeningen, wandtapijten enz.) 
en per periode. Tekeningen worden bv. bewaard in ladenkasten met een andere 
temperatuur dan die voor schilderijen. Momenteel beschikken de musea niet over 
reserves buiten hun gebouwen. 

Wegens de verouderde staat van het gebouw waar de departementen Oude 
Kunst en Moderne Kunst zijn gevestigd, heeft de Regie der Gebouwen renovatie-
werken in verschillende fasen uitgevoerd. Deze ingewikkelde en niet-risicoloze 
werkzaamheden (asbestverwijdering) hadden tot gevolg dat heel wat stukken naar 
de reserves moesten worden verhuisd, waar soms plaatsgebrek was.  

De omgeving waarin de collecties vertoeven, hetzij in de reserve, hetzij in een 
tentoonstellingsruimte, staat onder controle: het licht, de temperatuur, de vochtig-
heid en de trillingen worden gemeten en indien nodig gebeuren er aanpassingen. 
Dan wordt er bv. een anti-UV-folie op de glazen aangebracht of wordt de opstelling 
van de stukken herbekeken. De gegevens in verband met de hygrometrie en 
de temperatuur worden regelmatig opgenomen en doorgestuurd voor opvolging. 
Die opvolging gebeurt door een onderaannemer. In sommige zones van de musea 
worden bovendien specifi eke klimaatomstandigheden gecreëerd. 

Door de kwetsbare toestand van het gebouw bestaan er nochtans risico’s op 
ernstige beschadiging van de werken, zoals waterschade als gevolg van insijpeling 
langs de wanden van een tentoonstellingszaal of in de reserve.
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Voorts zijn de conservatieomstandigheden in het Constant Meunier-museum 
overigens onzeker. De omgeving waarin de collectie zich bevindt staat weliswaar 
onder controle, maar het is niet gemakkelijk verbeteringen aan te brengen. Dit komt 
door de ouderdom van het gebouw en het feit dat het in de eerste plaats een 
gezins woning en het atelier van de kunstenaar was. In het atelier is er immers een 
grote glaspartij waardoor de stukken bloot staan aan te grote schommelingen in 
temperatuur en vochtigheid, en door de kleine afmetingen van de lokalen is het 
moeilijk om stukken een andere plaats te geven.

Het Wiertz-museum beschikt niet over reserves: alle stukken worden tentoon-
gesteld. Op het moment van de audit werd het museum gerenoveerd. 

Globaal worden alle technische aspecten door twee ingenieurs opgevolgd, waarvan 
de ene verantwoordelijk is voor de vastgoedinfrastructuur en de andere preventie-
adviseur is. 

Formeel steunen de maatregelen inzake preventieve conservatie niet op een risico-
analyse. Bovendien is er weinig geformaliseerd verband tussen de beveiliging, de 
preventie en de conservatie.

De preventieadviseur maakt echter een risicoanalyse die rekening houdt met 
de impact van sommige risico’s die onder zijn verantwoordelijkheid vallen op de 
collecties. De conservators worden voor deze risicoanalyse geraadpleegd, maar 
de personen die voor de restauratie verantwoordelijk zijn, worden niet op de 
hoogte gebracht van de resultaten. 

Restauratie

Met restauratie wordt zowel de oppervlaktereiniging van een schilderij of het 
verwijderen van vernis bedoeld als het herstellen van gebreken. Volgens de 
professionele normen moet elke restauratieprocedure worden gedocumenteerd 
en zoveel mogelijk omkeerbaar zijn. 

Voor elk departement dat collecties onder zijn hoede heeft, is een restauratiever-
antwoordelijke aangeduid. 

Er is geen document dat als leidraad geldt voor het restauratiebeleid van de 
musea. Kunstwerken worden veeleer gerestaureerd in functie van de omstandig-
heden, zoals voor tijdelijke tentoonstellingen binnenshuis, projecten buitenshuis, het 
terugkeren of verzenden van stukken in bewaargeving op lange termijn, de evacuatie 
van zalen of reserves van de musea, onderzoeksprojecten enz. De staat van de 
kunstwerken in de zalen of in de reserve wordt bovendien opgevolgd door de 
conservator, de collectiebewaarders en de bewakers van de tentoongestelde 
werken. Beschadigingen worden via een formulier aan de restauratieverantwoor-
delijke gemeld. Die geeft dan een advies over wat er verder moet gebeuren. 
Als een tussenkomst noodzakelijk is, wordt een restauratieprocedure opgestart. 

Sinds 2004 wordt voor alle restauraties een restauratiedossier aangelegd dat 
administratieve documenten zoals de kostenraming van de restaurateur en zijn 
factuur. Ook de briefwisseling met de conservator, foto’s van de restauratiefasen, 
het verslag van de restaurateur na de tussenkomst enz. worden erin opgenomen. 
Het wetenschappelijk dossier van het kunstwerk wordt vervolledigd met een afschrift 
van belangrijke documenten zoals de factuur of de kostenraming. Het restauratie-
dossier wordt gearchiveerd. 

De restaurateurs zijn zelfstandigen aan wie de musea opdrachten toekennen. 
Een aantal van die opdrachten worden in de werkplaats van de musea zelf uit-
gevoerd, wat het voordeel biedt dat de te restaureren kunstwerken het museum 
niet moeten verlaten. 
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Het conservatiebeleid is weliswaar niet formeel uitgeschreven en berust niet op 
een risicoanalyse, maar in de feiten blijkt het op bevredigende wijze te worden 
toegepast en opgevolgd. Het restauratiebeleid is bovenal ingegeven door de 
activiteiten die de musea organiseren. 

De restauratiedossiers zijn correct gedocumenteerd.

3.1.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis (KMKG)

De aard van de stukken die door de KMKG worden bewaard (hout, terracotta, glas, 
papier, brons, textiel, koper, zilver, organische stoffen enz.) en hun uiteenlopende 
grootte (juwelen, meubelen, wandtapijten, wagens enz.) vereisen specifi eke conser-
vatieomstandigheden. 

De musea beschikken over hun eigen restauratieateliers (ateliers voor metaal, 
keramiek, leder en papier, schilderijen, hout, foto’s en muziekinstrumenten). 
Deze ateliers voeren de meeste restauraties uit. De musea doen eveneens een 
beroep op externe restaurateurs. 

De volgende vaststellingen houden rekening met het gedecentraliseerd beheer 
van de collecties dat aan talrijke conservators is toevertrouwd, en met de omvang 
en de uiteenlopende aard van de collecties van de musea. De instrumenten die 
worden ingezet, moeten aangepast zijn aan deze specifi eke situatie. 

De verantwoordelijkheid voor de conservatie ligt in de eerste plaats bij de conser-
vators, maar de algemene directie draagt de eindverantwoordelijkheid. Ze worden 
daarbij geholpen door preparators en restaurateurs, die in de interne restauratie-
werkplaatsen werken. De departementshoofden en afdelingshoofden kunnen 
ondersteuning bieden en komen tussenbeide om prioriteiten te defi niëren voor de 
behoeften van de collecties die tot hun activiteitengebied behoren. Ze komen 
ook tussenbeide om de budgettaire behoeften inzake conservatie te bepalen. 
De budgettaire behoeften worden eveneens besproken in vergaderingen met de 
conservators van het departement. 

Bestaan van een conservatiebeleid 

De directeur-generaal heeft in haar managementplan twee hoofddoelstellingen 
gedefi nieerd inzake conservatie: 

het regelen van de omstandigheden voor de conservatie en de bescherming • 
van het patrimonium, met name door een sanering en rationalisering van 
de reserves van het Museum van het Jubelpark om te beantwoorden aan 
de huidige conservatiecriteria;

de voortzetting van de systematische restauratie van de collectiestukken.• 

De conservators hebben in hun actieplannen eveneens concrete conservatie-
doelstellingen gedefi nieerd, specifi ek voor de collecties die ze beheren. Die doel-
stellingen moeten de conservatieomstandigheden verbeteren volgens de specifi eke 
noden van de collecties (bv. betere klimaatomstandigheden, bescherming tegen 
licht, sanering van de reserves, betere inventarisatie, groepering van de stukken 
volgens de aard van de materialen enz.) of, indien nodig, leiden tot restauraties. 
Het aspect van de preventieve conservatie is in de meeste gevallen in de doel-
stellingen terug te vinden. 
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De conservators voeren geen geformaliseerde en geactualiseerde risicoanalyse 
uit om de meest geschikte conservatiemaatregelen te defi niëren en hiërarchisch 
in te delen. In de feiten leggen ze hun doelstellingen vast op basis van de kennis 
die ze hebben van hun collecties. Sommige conservators hebben collecties geërfd 
waarvan het beheer ernstig te wensen overliet.

Het conservatiebeleid wordt overgelaten aan de conservator en kan leiden tot 
overleg binnen het departement of met de restauratiewerkplaatsen. 

De diensten van de beveiliging, de preventie en de technische diensten worden 
niet betrokken bij het uitwerken van dat beleid. De conservators zijn gedeeltelijk 
verantwoordelijk voor de beveiliging van de stukken in de zaal en in de reserve. 
Er worden zo nodig technische en veiligheidsgerelateerde vergaderingen georga-
niseerd (bv. wanneer een zaal wordt gerenoveerd of om een gericht probleem op 
te lossen). Deze diensten zouden bij de risicoanalyse moeten worden betrokken.

 

Op formeel vlak beschikken de KMKG over een beleid inzake conservatie en 
restauratie, dat wordt aangevuld met concrete doelstellingen die door de conser-
vators zijn gedefi nieerd.

De invoering van een risicoanalysesysteem dat rekening houdt met de verschillende 
betrokken actoren, zou het mogelijk maken prioriteiten te defi niëren met betrekking 
tot de conservatiedoelstellingen en rapporteringskanalen te organiseren met betrek-
king tot de stand van zaken.

Uitvoering en opvolging

In het intern document Rechten en plichten van de conservators zijn basisregels 
inzake conservatie opgenomen en wordt de verantwoordelijkheid van de conservator 
gedefi nieerd: toezien op het beheer van de reserves en de toonzalen, regelmatige 
controle van de klimatologische conservatieomstandigheden en van de algemene 
staat van de stukken, een hiërarchische inspectie organiseren, de opvolging van 
de herinrichting van de toonzalen verzekeren, toezien op de passieve conservatie 
van de stukken, de behoeften inzake restauratie van de stukken vastleggen, nuttige 
contacten leggen met eventuele sponsors, de restauratiedossiers beheren en 
bewaren. Het document voorziet ook in het principieel verbod om stukken buiten de 
instelling te brengen, in de opvolging van verplaatste stukken en in de aanstelling 
van een vervanger met voldoende competenties. Er wordt echter niet specifi ek 
opgevolgd of die regels worden toegepast. 

Uit de audit blijkt dat de conservators zich bewust zijn van de specifi eke verant-
woordelijkheden van hun functies en dat ze daarnaar handelen. 

De conservator onderzoekt in het kader van zijn activiteiten de staat van de 
reserves en van de stukken die in de zalen worden tentoongesteld. Hij wordt 
bijgestaan door een preparator die, naar gelang van zijn functiebeschrijving, regel-
matig op ronde moet gaan in de reserves en de zalen, de staat van de stukken moet 
nagaan en alle anomalieën onder de aandacht van de conservator moet brengen. 
Sommige conservators hebben echter geen preparator. Bovendien hebben niet 
alle preparators het vereiste opleidingsniveau. 

Hoe vaak die verifi caties worden uitgevoerd, verschilt van de ene conservator tot 
de andere of van collectie tot collectie, naargelang de beschikbaarheid van de 
personen, naargelang de werken die aan de gang zijn of naargelang de toegankelijk-
heid van de reserves. 

De bewakers van de tentoonstellingszalen voeren dagelijks rondes uit. De conser-
vators hebben echter geen gezag over de bewakers. 
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13 Voor meer details over de digitalisering van de collecties, zie hoofdstuk 4.

De reserves met klimaatregeling worden dagelijks door de klimaatregelingsdienst 
bezocht. 

Er bestaan geen duidelijke rapporteringsprocedures. Naargelang de departementen 
en de conservators is er overleg of zijn er vergaderingen met de departements-
hoofden, de afdelingshoofden en/of de overige conservators. Er worden verslagen 
opgesteld wanneer een probleem is vastgesteld en het is de conservator die beslist 
om de verslagen al dan niet door te sturen. 

Het conservatiebeleid en de conservatiedoelstellingen worden uitgevoerd en er 
gebeuren verifi caties. Er bestaat echter geen procedure of regel om te weten in 
welke mate het conservatiebeleid is gerealiseerd. Alles berust op het initiatief 
van de conservators en het vertrouwen in hun werk. De omkadering verschilt van 
departement tot departement.

Documentering van de conservatie

Over het algemeen worden restauraties die aan externe personen worden toe-
vertrouwd, gedocumenteerd. Voor interne restauraties is dat minder het geval. 

Deze documentatie wordt hetzij door de conservator, hetzij door de interne 
restauratie werkplaats, hetzij in het archief van de afdeling of van het departement 
bewaard. Meestal vermeldt de inventarisfi che beknopte informatie over de restau-
ratie van een stuk. Die informatie wordt eveneens vermeld in het digitalisering-
systeem van de collecties13. 

De helft van de ondervraagde conservators beschikt niet of slechts gedeeltelijk 
over de conservatiedossiers van hun voorgangers. 

De preventieve conservatie, die in tegenstelling tot restauratie meer alomvattend 
is, wordt niet gedocumenteerd, behalve in specifi eke gevallen, bv. wanneer een 
probleem werd vastgesteld. 

Er bestaat geen regel voor archivering en documentering die geldt voor alle 
KMKG. Elk departement heeft zijn eigen regels die de conservators een min of 
meer grote vrijheid laten, met als gevolg dat sommige informatie onvindbaar is. 

Volgens het intern document De rechten en plichten van de conservators moeten 
de conservators echter het restauratiedossier beheren en het bij het dossier van 
het stuk voegen. Op die manier is de overzending verzekerd. De huidige conser-
vators stellen dat hun opvolgers over al hun stukken zullen beschikken en die 
waarschijnlijkheid is nog groter voor de gedigitaliseerde collecties.

Staat van de reserves

De staat van de reserves baart talrijke conservators zorgen, met uitzondering 
van het MIM dat over kwalitatieve reserves beschikt die meer recent werden 
opgebouwd. 

De bezoeken ter plaatse bevestigen dat er in de reserves problemen zijn met 
de netheid, dat er belangrijke temperatuur- en vochtigheidsschommelingen en 
talrijke waterinfi ltraties zijn. Sommige reserves zijn te klein om de stukken te 
kunnen behandelen, waardoor het moeilijk wordt ze te verifi ëren en te bestuderen, 
of waardoor de stukken niet op een veilige manier kunnen worden behandeld. 



42 Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009

Andere reserves omvatten stukken van verschillende materialen die verschillende 
omstandigheden vergen, wat onmogelijk is in eenzelfde lokaal. Vaak bevinden de 
technische installaties van de KMKG zich in de reserves en sommige moeten voor 
de technische diensten toegankelijk zijn. 

Sommige collectiestukken zijn beschadigd als gevolg van slechte conservatie-
omstandigheden in de reserves. 

In de meeste gevallen zijn de reserves bovendien onvoldoende beveiligd (gemak-
kelijk te forceren toegang, aanwezigheid van technische ploegen in de reserves, 
niet-traceerbaarheid van wie er zoal binnenkomt enz.). 

Afgezien van het MIM worden alle ondervraagde conservators met dergelijke 
problemen geconfronteerd. Een zeker aantal onder hen beschikken ondanks alles 
over reserves die meer zijn aangepast voor kwetsbare materialen (bv. papier) of 
als heel kostbaar beschouwde stukken. Voor sommige collecties bestaan projecten 
om stukken uit een specifi ek materiaal in één reserve bijeen te brengen (een 
reserve voor metalen voorwerpen, bv.). 

Van de zeventien conservators hebben er dertien positief geantwoord op de vraag 
of die problemen zich voordoen voor kwetsbare of kostbare stukken. 

Vanuit organisatorisch oogpunt beschikken de KMKG niet over een ingenieur die 
de hele problematiek van het vastgoedbeheer en de beveiliging voor zijn rekening 
neemt. De technische diensten worden momenteel geleid door een lid van het 
vakpersoneel. 

Met uitzondering van het MIM is de algemene staat van de reserves van de 
KMKG zorgwekkend en nefast voor de collecties die zich er bevinden, meer 
bepaald door de ouderdom en de omvang van het gebouw. De moeilijkheden 
worden nog verergerd door het ontbreken van een ingenieur. Ten tijde van de 
audit was er echter sprake van dat begin 2009 een ingenieur zou worden 
aangeworven. 

Zoals hierboven al werd opgemerkt, is in het managementplan een doelstelling 
opgenomen met betrekking tot de sanering van de reserves van het Jubelpark-
museum. Er werden verbeteringen aangebracht voor sommige reserves (ver-
betering van sommige opberguitrustingen, verwerving van een nieuwe reserve 
voor het MIM en onder het voorplein van het Museum van het Jubelpark) en 
er ligt een project voor de inrichting van nieuwe reserves in Péronnes-lez-Binche 
ter studie, maar globaal is de toestand niet fundamenteel verbeterd. 

Gelet op het belang van het patrimonium dat in gevaar is, lijkt het een topprioriteit 
om die toestand te verhelpen. 

De KMKG kunnen de problematiek echter niet zelf aanpakken omdat ze voor het 
uitvoeren van de meeste noodzakelijke werken afhankelijk zijn van de Regie der 
Gebouwen en de budgetten die de Regie daaraan kan besteden.

3.2 Organisatie van de veiligheid

3.2.1 Norm

Er wordt een integraal beveiligingsbeleid gedefi nieerd en uitgevoerd. Het is 
gebaseerd op een preventieve benadering. Er is een beveiligingsverantwoordelijke 
aangesteld. Het controlebeleid is gebaseerd op risicoanalyses die regelmatig 
worden uitgevoerd. De leemten inzake beveiliging worden geïdentifi ceerd en er 
worden corrigerende maatregelen genomen. 
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3.2.2  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten (KMSKB)

De directeur-generaal van de musea heeft in zijn managementplan een strategi-
sche doelstelling ingeschreven die rechtstreeks verband houdt met beveiliging: de 
uitbouw van de infrastructuren en de optimalisering van de instrumenten voor alle 
opdrachten van de instelling in een beleid van safety en security. 

Er is een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld alsook een adviseur die belast 
is met preventie en bescherming op het werk. 

De preventieadviseur stelt een jaarplan op voor preventieacties op basis van een 
risicoanalyse en er wordt een intern jaarverslag opgesteld. In de analyse wordt de 
impact op het patrimonium geëvalueerd van de controlemaatregelen die werden 
ingesteld om de geïdentifi ceerde risico’s te verminderen. 

Er werd een veiligheidsbeleid gedefi nieerd, maar dat is niet formeel uitgeschreven 
in een document. Het beleid is niet het resultaat van een echte risicoanalyse. 
Het beoogt de bescherming van de stukken tegen diefstal en vandalisme en de 
bescherming van personen tegen natuurrampen (aardbeving), rampen (over stroming) 
en schade (brand). Het voltallige personeel wordt gesensibiliseerd: bij indienst-
treding wordt de gids Rechten en plichten van de bewaker van de KMSKB over-
handigd, waarin de opdrachten worden geformuleerd en verschillende voorschriften 
worden opgesomd. Er worden ook dagelijks instructies gegeven vooraleer de 
deuren opengaan. 

Inzake beveiliging tegen diefstallen wordt de overigens beperkte toegang tot de 
reserves met camera’s bewaakt. Er wordt geregistreerd wie er binnen en buiten 
gaat. De collectiebewaarders zijn verplicht elke verplaatsing van een stuk te 
signaleren zodat die in het digitaliseringssysteem van de collecties van de KMSKB 
kan worden geregistreerd. Voor de niet-gedigitaliseerde stukken bestaat deze 
waarborg echter niet.

De tentoonstellingsruimten staan onder voortdurend menselijk en elektronisch 
toezicht. De conservators die verantwoordelijk zijn voor de kunstwerken beslissen 
of er specifi eke bescherming nodig is. De kunstwerken worden enkel tijdens de 
sluitingsuren verplaatst. 

Er werd heel veel aandacht besteed aan de brandbeveiliging aangezien die zowel 
de menselijke veiligheid omvat als die van de stukken. Er werd in overleg met 
de diensten van de gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 
specifi ek nood- en interventieplan opgesteld voor de musea. Bij een incident 
staan er twee schuilplaatsen voor geredde werken ter beschikking. 

Afgezien van het beleid van de preventieadviseur, is het beveiligingsbeleid 
op zich niet gebaseerd op een risicoanalyse, en zou het meer kunnen worden 
geformaliseerd. Uit de gesprekken, plaatsbezoeken en geraadpleegde documenten 
blijkt echter dat dit aspect met bijzondere aandacht wordt opgevolgd en dat het 
een prioriteit is voor de KMSKB, zoals duidelijk wordt door de aanwezigheid van 
twee ingenieurs voor kwesties zoals de beveiliging, het gebouwenbeheer en de 
preventie.
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3.2.3  Vaststellingen en conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

Er is geen formeel veiligheidsbeleid gedefi nieerd. De musea hebben enkel een pre-
ventieadviseur in dienst die de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband 
met het welzijn op het werk moet toepassen. Hij stelt jaarlijks een plan met 
preventie acties op op basis van een risicoanalyse. De KMKG beschikken bovendien 
over een evacuatieplan voor personen, dat door de brandweer is bekrachtigd. 

Het beheer van het gebouw en de materiële beveiliging van de collecties worden 
voorlopig behartigd door een conservator die daarvoor door een technische ploeg 
wordt bijgestaan. 

De leiding van de bewakingsploeg was in handen van een persoon van niveau A, 
die zich uitsluitend met dit aspect bezighield. Sinds oktober 2008 wordt deze 
functie door de verantwoordelijke van de personeelsdienst uitgeoefend. 

Voorts voeren niet alle suppoosten bewakingsopdrachten uit: sommigen zijn 
gedetacheerd als preparators, anderen staan in voor de vestiaire of zijn toegevoegd 
aan de technische diensten. Bovendien bestaat er geen functiebeschrijving. Nieuwe 
personeelsleden ontvangen bij indiensttreding het Vademecum van de museum-
bewaker of museumsuppoost, een handleiding die werd opgesteld in samenwerking 
met de ICOM (International Council of Museums). De meeste suppoosten hebben 
geen specifi eke opleiding gevolgd. 

De veiligheid van de stukken die in de zalen worden tentoongesteld of in de 
reserves worden bewaard, vertoont gebreken. De beveiliging van de zalen wordt 
verzekerd door suppoosten, door cameratoezicht en er is een specifi eke bescher-
ming voor sommige stukken. Het toezicht op bepaalde vitrines of tentoongestelde 
stukken laat echter te wensen over. De toegang tot de reserves is niet voldoende 
beveiligd. Er gebeurt geen controle op de stukken die binnenkomen en buiten-
gaan. De zalen en reserves van het Museum van het Jubelpark beschikken meer 
en meer over elektronische veiligheidssloten.

Dergelijke lacunes werden niet vastgesteld bij het MIM.

Ondanks de inspanningen die worden gedaan, heeft de beveiliging van de stukken 
te lijden onder het ontbreken van verantwoordelijken voor het gebouwenbeheer, 
voor de technische veiligheid en voor de bewakingsdienst. 

De reserves zijn onvoldoende beveiligd, behalve die van het MIM. 

Er is geen beveiligingsbeleid dat op een risicoanalyse is gebaseerd. Als gevolg daar-
van zijn sommige risico’s, zoals deze die gepaard gaan met de zwakke beveiliging 
van de reserves van het Museum van het Jubelpark, onvoldoende afgedekt en 
worden sommige preventieve maatregelen, zoals de begeleiding van de technische 
teams in de reserves, niet systematisch genomen.
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Hoofdstuk 4 
Rol van de toezichthoudende overheid 

Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: hoe zorgt de 
toezichthoudende overheid ervoor dat de musea hun opdracht van het beheer van 
de collecties uitvoeren? 

Zoals uitgelegd in hoofdstuk 1 beschikken de musea over een zekere beheers-
autonomie, hebben ze geen rechtspersoonlijkheid en treden ze op onder de 
verantwoordelijkheid van de minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid. 
De reglementering voorziet trouwens in een toezichtmechanisme. 

Dit betekent voor de musea dat ze verplicht zijn rekenschap af te leggen aan 
de verantwoordelijke overheid, die deze informatie kan analyseren en zich ervan 
vergewissen dat deze instellingen hun activiteiten goed beheren. 

Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de toezichthoudende overheid 
de activiteiten van de musea opvolgt, en meer bepaald wat het beheer van de 
collecties betreft (meer bepaald de activiteiten besproken in hoofdstuk 2 en 3: 
het bijhouden van de inventarissen, de inventarisverifi caties, het beheer van de 
bruiklenen, bewaargevingen en verwervingen, het beheer van de conservatie van 
de collecties en hun veiligheid). 

Het Rekenhof is eveneens nagegaan of de toezichthoudende overheid de activi-
teiten van de musea omkadert door normen, richtlijnen of modelovereenkomsten 
te defi niëren, en welke ondersteuning zij hen biedt. 

4.1  Graad van autonomie van de federale wetenschappelijke 
instellingen (FWI’s) in de reglementering

De voornaamste ter zake toepasselijke teksten zijn:

artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit; • 

het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek • 
statuut van de federale wetenschappelijke instellingen; 

het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de • 
wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de beide 
ministers van Onderwijs of onder de minister(s) aangewezen in een bij in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit als staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer, bevestigd door de wet van 30 maart 1987;

het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke • 
voorschriften voor het fi nancieel en materieel beheer van de wetenschap-
pelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de minister tot wiens 
bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als staatsdiensten met afzon-
derlijk beheer; 

het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de • 
uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen 
van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten 
van de wetenschappelijke instellingen van de Staat; opgeheven door: 

het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uit-• 
oefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale 
wetenschappelijke instellingen.
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4.1.1 Beheersorganen van de FWI’s

De beheerscommissie en de directeur-generaal van de instelling vormen de 
beheersorganen van de FWI’s. De beheerscommissie is per pool samengesteld. 
Er zijn vier polen: Kunst, Documentatie, Ruimte en Natuur. De KMSKB en de 
KMKG vormen samen met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium de 
pool Kunst. De beheerscommissie is samengesteld uit twee vertegenwoordigers 
van de POD (waaruit de voorzitter wordt gekozen), de directeurs-generaal van de 
instellingen van de pool en vier externe leden die noch van de instelling noch van 
de POD deel uitmaken. Deze leden hebben stemrecht. Er nemen nog een zeker 
aantal andere mensen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de 
commissies, waaronder de Inspecteur van Financiën. 

De beheerscommissie is een orgaan dat onafhankelijk is van de minister en van 
de POD. Ze beschikt ook over eigen bevoegdheden op grond van artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 1 februari 2000. Door het bestaan van deze commissie 
hebben de FWI’s een graad van autonomie die de gewone algemene directies van 
de staatsdiensten niet hebben. 

De beheerscommissie moet meer bepaald het kaderprogramma van de activiteiten 
van de instelling vastleggen, de begroting opstellen, de overzichtstabel uitwerken 
en periodiek onderzoeken, het jaarverslag goedkeuren, de middelen en het patri-
monium van de instelling nauwgezet beheren, de behoeften inzake infrastructuur 
bepalen, de nodige maatregelen nemen voor de veiligheid van de stukken en de 
personen, beslissen over de aankoop van collectiestukken (met eerbiediging van 
de delegatieregels).

De beheerscommissie vergadert minimum vier keer per jaar.

Zoals in de reglementering is bepaald, heeft de beheerscommissie van de pool 
Kunst in haar huishoudelijk reglement het dagelijks beheer van de instelling gede-
legeerd aan hun directeurs-generaal. De draagwijdte van die delegatie wordt in 
het huishoudelijk reglement bepaald. Het logisch gevolg van deze delegatie is dat de 
directeurs-generaal rekenschap moeten afl eggen aan deze commissie. In dit huis-
houdelijk reglement wordt bepaald dat ze de commissie een lijst verstrekken van 
alle handelingen die ze in het kader van deze delegatie hebben gesteld gedurende 
de periode die aan de vergadering voorafgaat. De directeurs-generaal staan ook 
in voor de wetenschappelijke leiding van de instelling. 

De FWI’s hebben eveneens een wetenschappelijke raad, die raadgevende 
bevoegdheid heeft. Hij oriënteert de wetenschappelijke activiteit van de instelling en 
geeft aan de bevoegde minister zijn adviezen over de realisatie van de opdrachten 
van de instelling, met inbegrip van de taken van openbare dienst die samenhangen 
met de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Hij verstrekt meer bepaald een 
gemotiveerd advies over het organigram van de instelling. 

4.1.2 Controle- en opvolgingsmechanismen

Naast de klassieke ministeriële verantwoordelijkheid die geldt voor alle diensten 
van de administratie, werden specifi eke controle- en rapporteringsmechanismen 
ingesteld voor de FWI’s omwille van hun statuut van staatsdienst met afzonderlijk 
beheer (SAB). 
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Toezicht met annuleringsbevoegdheid van de minister van Wetenschapsbeleid

Artikel 57 van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 bepaalt dat de voorzitter 
van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid alle opmerkingen die 
hij nodig acht, meedeelt aan de beheersorganen van de FWI’s. Bovendien waakt 
hij erover dat ze geen enkele beslissing nemen die strijdig is met de wetten, 
besluiten of reglementen en die nefast zou zijn voor de fi nanciën van de staats-
dienst met afzonderlijk beheer of het algemeen belang schaadt. Hij kan daartoe 
elk dossier opvragen dat aan de beheerscommissie en de directeur-generaal is 
voorgelegd. Hij ontvangt eveneens de agenda’s, de ontwerpnotulen en de door 
de beheerscommissie goedgekeurde notulen. Indien de voorzitter meent dat 
een dergelijke beslissing toch genomen is door de instelling, kan hij hiertegen in 
beroep gaan bij de minister van Wetenschapsbeleid. Als de minister het stand-
punt van de voorzitter volgt, kan hij de beslissing om bovenvermelde redenen 
vernietigen. 

Gelet op de bevoegdheden van de beheerscommissie en van de directeur-gene-
raal enerzijds, en de motieven voor de vernietiging anderzijds, kan deze vernieti-
gingsbevoegdheid op alle opdrachten van de FWI’s slaan. 

Andere in de reglementering bepaalde controle- en rapporteringsmechanismen

De volgende mechanismen kunnen worden vermeld. Ze zijn echter niet exhaustief: 

de goedkeuring en de evaluatie van de managementplannen en van het • 
operationeel plan van de directeurs-generaal door de voorzitter van het 
directiecomité van de POD, volgens de modaliteiten van het koninklijk besluit 
van 22 januari 2003, en door de voorzitter en de bevoegde minister volgens 
de voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 13 april 2008; 

de aanwezigheid van de directeurs-generaal van de FWI’s en van een • 
vertegenwoordiger van de minister in het directiecomité van de POD;

de verwezenlijking van opdrachten door de interne audit van de POD • 
Wetenschapsbeleid in de FWI’s, die uitmonden in verslagen voor de voor-
zitter van het directiecomité van de POD;

in verband met de werkwijze en de bevoegdheden van de beheerscommissie: • 

de aanwezigheid van twee vertegenwoordigers van de POD in de  –
beheerscommissie van de FWI’s; 

de verplichting voor de directeur-generaal om aan die commissie reken- –
schap af te leggen over zijn beheer in het kader van de hem toegekende 
delegaties;

het vastleggen van het driejarig kaderprogramma van de FWI’s door  –
de beheerscommissie en de goedkeuring ervan door de minister van 
Wetenschapsbeleid. In dit programma worden de doelstellingen van de 
FWI’s opgenomen in het licht van haar statutaire opdrachten en wordt 
meer bepaald rekening gehouden met de beleidslijnen die door de 
regering en de minister zijn vastgelegd;

de opvolging door de beheerscommissie van de verwezenlijkingen van  –
dat kaderprogramma via overzichtstabellen die zijn uitgewerkt op basis 
van een minimummodel dat door de minister is vastgelegd; 

de mogelijkheid voor de minister van Wetenschapsbeleid om mits  –
naleving van bepaalde voorwaarden de uitvoering van het driejarig kader-
programma op te schorten indien de verwezenlijkingen achterop blijven 
hinken ten opzichte van de doelstellingen. 
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De reglementering over het organiek statuut bepaalt dat: • 

de voorzitter van het directicomité van de POD aan de minister van  –
Wetenschapsbeleid alle adviezen meedeelt die zijn bepaald in het 
koninklijk besluit van 20 april 1965 zoals gewijzigd door een koninklijk 
besluit van 25 februari 2008;

het organigram door de minister wordt goedgekeurd na gemotiveerd  –
advies van de wetenschappelijke raad. 

De toepasselijke reglementering kent weliswaar beheersautonomie toe aan de 
FWI’s, maar dat is vooral een technische autonomie van boekhoudkundige en 
budgettaire aard. Ze wordt bovendien omkaderd met een reeks controle- en 
rapporteringsmechanismen die tegelijk specifi ek zijn voor hun statuut van SAB 
en gemeenschappelijk zijn aan elke dienst van de administratie die onder minis-
teriële verantwoordelijkheid werkt.

4.2 Vaststellingen

4.2.1  Zwakke punten in het systeem van rapportering aan de 
administratie en de minister

Om de activiteiten van deze instellingen te kunnen beheersen en op te volgen, 
moeten de verantwoordelijke overheden kunnen terugvallen op kwaliteitsvolle 
informatie en performante opvolgingsinstrumenten. 

Statuut van de vertegenwoordigers van de POD binnen de beheerscommissie

De rol van de ambtenaren die de POD binnen de beheerscommissies vertegen-
woordigen, wordt niet gepreciseerd in de reglementaire teksten. Ze zijn niet 
belast met een specifi eke rapporteringsopdracht ten aanzien van de minister of 
de voorzitter van het directiecomité van de POD. 

Als commissielid met stemrecht nemen ze deel aan de beslissingen die in de 
commissie worden genomen. Het is voor hen dan ook moeilijk te signaleren dat 
dergelijke beslissingen onwettelijk kunnen zijn of in strijd met het algemeen 
belang, behalve dan wanneer ze tegen gestemd zouden hebben. 

In andere autonome instellingen, zoals de openbare instellingen van sociale zeker-
heid, zetelen regeringscommissarissen in het beheersorgaan. Hun rol is duidelijker 
gedefi nieerd. Ze moeten deelnemen aan de vergaderingen en verslag uitbrengen 
bij de toezichthoudende minister over de activiteiten van de instelling, maar nemen 
niet deel aan de beslissingen die in het beheersorgaan worden genomen. 

Opvolging van de activiteiten van de FWI’s

Afgezien van de agenda’s en de notulen van de vergaderingen ontvangt de voor-
zitter van het directiecomité van de POD niet systematisch informatie over de 
activiteiten van de commissie. Doordat de in de reglementering voorziene over-
zichtstabellen ontbreken (zie verder in dit verslag), beschikt hij bovendien niet over 
een objectieve informatiebron in verband met de activiteiten van de FWI’s.

Op fi nancieel en boekhoudkundig vlak krijgt de POD echter regelmatig volledige 
informatie, zowel over de toestand van de instelling als over de beslissingen van 
de commissie. 
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Opvolging van de managementplannen

Binnen de POD is er een beheerscontroleur die een monitoringsysteem heeft 
ingevoerd voor de managementplannen van de voorzitter van het directie-
comité. Dat systeem werd vervolgens ter beschikking gesteld van de directeurs-
generaal van de FWI’s. De meerderheid ervan heeft dit systeem echter niet 
gebruikt. Daardoor worden de managementplannen niet opgevolgd door een regel-
matig systeem van indicatoren die door de partijen in kwestie zijn gevalideerd. 
De voorzitter van de POD beschikt dus niet over systematische kwalitatieve 
informatie met betrekking tot de manier waarop de directeurs-generaal de 
FWI’s beheren. 

Jaarverslag van de FWI’s

De enige informatie die de FWI’s systematisch rapporteren is het jaarverslag dat 
door de beheerscommissie is goedgekeurd. De inhoud verschilt echter van de ene 
FWI tot de andere en er bestaat geen internecontrolesysteem om de kwaliteit 
van de informatie die erin voorkomt op objectieve maatstaven te schoeien. 

4.2.2 Onaangepaste sturingsinstrumenten

Op basis van de teksten die momenteel van kracht zijn, bestaan er in principe 
twee sturingsinstrumenten voor de FWI’s: 

de driejarige kaderprogramma’s en de overzichtstabellen bepaald in het • 
koninklijk besluit van 1 februari 2000; 

het managementplan en het operationeel plan van de directeurs-generaal • 
van de FWI’s die aanvankelijk waren opgenomen in het koninklijk besluit 
van 22 januari 2003 (opgeheven) en die na wijziging door het koninklijk 
besluit van 13 april 2008 werden hernomen. 

De driejarige kaderprogramma’s worden opgesteld op basis van de richtlijnen 
van de voorzitter van het directiecomité van de POD en worden voor advies aan 
de wetenschappelijke raad voorgelegd. Ze worden aangenomen via een gemoti-
veerde beslissing van de beheerscommissie en ter goedkeuring aan de minister 
overgezonden. 

De uitvoering van de driejarige kaderprogramma’s wordt opgevolgd aan de 
hand van overzichtstabellen op basis van een minimummodel vastgelegd door de 
minister. Deze overzichtstabellen worden vastgelegd, opgevolgd en geactualiseerd 
door de beheerscommissie. Indien er een permanent verschil is tussen de doelstel-
lingen en de verwezenlijkingen, kan de minister het kaderprogramma opschorten. 
Indien er een verschil is in het inzetten van de middelen beschikt de beheers-
commissie over opschortingsbevoegdheid.

Het directiecomité van de POD heeft in 2005 beslist de verplichting af te schaf-
fen om overzichtstabellen op te stellen, omdat het dat systeem wou vervangen 
door een ander monitoringsysteem. Een dergelijk systeem werd weliswaar bij de 
POD ingesteld, maar werd tot op heden echter niet gebruikt door de directeurs-
generaal van de FWI’s.

De management- en operationele plannen van de directeurs-generaal bestaan 
sinds 2003. Ze werden door de voorzitter van de POD goedgekeurd op basis van 
het koninklijk besluit van 22 januari 2003, opgeheven door het koninklijk besluit 
van 13 april 2008. Volgens dat oud koninklijk besluit moesten die plannen worden 
opgesteld op basis van de aanbevelingen van de voorzitter. Bij de opstelling van 
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het managementplan en het operationeel plan moest rekening worden gehouden 
met de doelstellingen van het kaderprogramma. De plannen werden dus opgesteld 
zonder tussenkomst van de minister, van het beheerscomité en van de weten-
schappelijke raad. 

De reglementering van 13 april 2008 wijzigde het goedkeuringsproces van die 
plannen door de goedkeuring van de minister opnieuw in te voeren. Er is geen 
tussenkomst voorzien van de beheerscommissie en de wetenschappelijke raad. 

De directeurs-generaal van de KMKG en van de KMSKB hebben hun plannen 
echter op eigen initiatief zowel aan de wetenschappelijke raad als aan de beheers-
commissie van hun instelling voorgelegd en ze werden goedgekeurd door de 
minister van Wetenschapsbeleid. 

Volgens het koninklijk besluit van 22 januari 2003 moesten de management- en 
operationele plannen van de directeurs-generaal tweejaarlijks worden geëvalu-
eerd door de voorzitter van de POD met de hulp van een extern bureau. Volgens 
de nieuwe reglementering van 13 april 2008 gelden voor de evaluatie dezelfde 
regels als die die van toepassing zijn voor alle managementfuncties in de federale 
overheidsdiensten en die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 29 okto-
ber 2001. Deze reglementering bepaalt dat de voorzitter en de minister tussen-
beide komen en dat ze hun evaluatie in onderling overleg moeten formuleren. 

De beheersorganen van de POD en van de FWI’s hebben dus op eigen initiatief 
beslist de regels niet langer toe te passen wat betreft het driejarig kaderprogramma 
en de overzichtstabellen, bepaald in het koninklijk besluit van 1 februari 2000 dat 
nog steeds van kracht is. 

Op die manier hebben ze de controle- en opvolgingsbevoegdheden van de 
beheerscommissie, van de POD en van de minister aanzienlijk ingeperkt: 

de beheerscommissie legt de kaderprogramma’s niet meer vast en stelt • 
de overzichtstabellen niet op;

de minister en de beheerscommissie kunnen bijgevolg hun bevoegdheid • 
inzake de opschorting van het kaderprogramma niet meer uitoefenen 
ingeval er een blijvend verschil wordt vastgesteld op basis van de over-
zichtstabellen;

de managementplannen die momenteel van kracht zijn, moesten niet door • 
de minister van Wetenschapsbeleid worden goedgekeurd; deze regel werd 
pas in april 2008 ingevoerd; 

de wetenschappelijke raad moet niet verplicht worden geraadpleegd over • 
de managementplannen en het operationeel plan;

de beheerscommissie speelt geen rol bij de goedkeuring of de opvolging • 
van het managementplan. Ze werkt niet mee aan dit proces, dat noch-
tans doorslaggevend is voor de strategie van de FWI’s. Haar positie als 
beheersorgaan van de instelling wordt hierdoor verzwakt.

Er bestaat echter een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 1 februari 2000 en dat is goedgekeurd door het directiecomité van 
de POD. Het wil meer bepaald de samenstelling en de werking van de beheers-
commissie herzien (ze zou de strategische raad worden) en slechts één enkel 
sturingsinstrument overhouden, namelijk het managementplan en het operationeel 
plan van de directeurs-generaal. 

Deze tekst is nog niet aangenomen. Hij werd voor goedkeuring aan de minister 
voorgelegd. Aangezien deze tekst nog maar een ontwerp was op het moment van 
de audit, heeft het Rekenhof de inhoud ervan niet geëvalueerd. 
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4.2.3  Zwakke punten in de opvolging van het beheer van de collecties 
van de geauditeerde musea

In de teksten en in de administratieve organisatie zijn weliswaar mechanismen 
aanwezig om de opvolging door de POD en door de minister mogelijk te maken, 
maar uit interviews van het Rekenhof bij de KMKG, de KMSKB en de POD en de 
analyse van de documenten van de beheersorganen, zoals de beheerscommissie 
en het directiecomité, is gebleken dat de betrokken FWI’s in de feiten een grote 
beheersautonomie genieten, ondanks hun beperkte administratieve autonomie die 
uit de reglementering voortvloeit. 

De controle- en opvolgingsmechanismen worden weinig gebruikt voor het beheer 
van de collecties. Het gaat nochtans om één van de sleutelopdrachten van de 
FWI’s, die de verschillende actoren van de controle en de opvolging voor hun 
rekening kunnen nemen. 

De beheerscommissie lijkt het orgaan bij uitstek te zijn om de opvolging door de 
ministeriële overheid uit te oefenen, omwille van haar bevoegdheden, haar samen-
stelling en haar band met de voorzitter van het directiecomité van de POD. Ze is 
bevoegd om het driejarig kaderprogramma (zie vorig punt) vast te stellen en om 
erop toe te zien dat de middelen en het patrimonium van de FWI’s nauwgezet 
worden beheerd. Deze laatste taak valt onder het dagelijks beheer van de FWI’s 
en is gedelegeerd aan de directeur-generaal, die in elke vergadering van de 
beheerscommissie verslag moet uitbrengen over de handelingen die hij in het 
kader van deze delegatie heeft gesteld. 

Uit de analyse van de notulen van de beheerscommissie van de KMKG en de 
KMSKB blijkt dat de kwesties in verband met de inventaris of de integriteit van 
de collecties of de conservatie ervan slechts zelden aan bod komen. Zo heeft de 
commissie bij de KMKG, toen Belgacom in 2005 een aanzienlijk deel van zijn col-
lectie van telefooncentrales en telefoontoestellen schonk, geen enkele opmerking 
gemaakt over het feit dat er geen ruimte was om deze collectie onder te brengen. 
De bruiklenen en bewaargevingen van stukken bij andere instellingen worden 
noch door de directeurs-generaal noch door de commissie ter sprake gebracht. 
Enkel verwervingen (aankopen, schenkingen of legaten) die wegens de delegatie-
regels aan de beheerscommissie moeten worden voorgelegd, worden vermeld. 
Ze geven zelden aanleiding tot vragen. Volgens de directeur-generaal van de 
KMSKB geven de notulen van de beheerscommissie niet altijd de inhoud weer 
van de discussies.

De commissie neemt vaak akte van meegedeelde informatie, zoals bv. voor de 
infrastructuurwerken ten laste van de Regie der Gebouwen. Op dezelfde wijze 
keurt ze, zonder bespreking, het jaarverslag van de instellingen goed dat in het 
geval van de KMSKB en de KMKG samenvattende informatie bevat over de 
verwervingen, de bruiklenen of de conservatiehandelingen. 

Tot besluit wordt er niet nauwkeurig en regelmatig aan de beheerscommissie 
gerapporteerd over het beheer van de collecties. In het algemeen formuleert de 
beheerscommissie geen vragen om informatie hierover, terwijl een aantal problemen 
bekend zijn (meer bepaald de problemen die samenhangen met de inventarissen 
en de staat van de reserves). Wanneer aan deze commissie informatie wordt 
voorgelegd over het beheer van de collecties, gebeurt dat uitsluitend op initiatief 
van de directeur-generaal. 



52 Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009

14 Zie artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke 
instelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, en artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis.

15 Artikel 5, 1e lid, 15° van het koninklijk besluit van 1 februari 2000.
16 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 januari 1835.
17 Zie meer bepaald de delegatieregels van het koninklijk besluit van 1 februari 2000.
18 Vraag nr. 3-2292 van 3 maart 2005, Senaat, Zittijd 2004-2005, Bull. 3-48; Vraag nr. 3-3005 van 

4 juli 2005, Senaat, Zittijd 2005-2006, Bull. 3-71. 
19 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als 

wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Uit de notulen van de beheerscommissie kan niet worden afgeleid dat de directeur-
generaal regelmatig over het dagelijks beheer van de collecties rapporteert aan 
de voorzitter van het directiecomité van de POD en aan de minister. De teksten 
voorzien wel in de organen, bevoegdheden en instrumenten om de administra-
tieve overheid en de minister in staat te stellen deze basisopdracht van de KMKG 
en de KMSKB te controleren, maar in de feiten wordt deze opdracht niet op 
bevredigende wijze vervuld.

4.2.4  Onvoldoende normatieve omkadering voor het beheer van de 
collecties 

De toezichthoudende overheid moet niet enkel een organieke reglementering en 
een reglementering met betrekking tot het personeel van de FWI’s uitwerken, maar 
moet de activiteiten ook omkaderen via het defi niëren van normen, richt lijnen of 
modelovereenkomsten. Een dergelijke werkwijze kan een kwaliteits niveau waar-
borgen en opleggen in het beheer en de opvolging en rapportering vergemakkelijken. 

De toezichthoudende overheid heeft echter voor het beheer van de collecties 
geen precieze norm of richtlijn noch een modelovereenkomst uitgevaardigd. 
Er bestaan wel basisverplichtingen inzake bv. het bijhouden van een inventaris14, 
het nauwgezet beheer van het patrimonium15, de goede conservatie16 of de ver-
wervingen17, maar de materie wordt via geen enkele norm of richtlijn gepreciseerd 
of omkaderd. Zo bestaat er voor de inventaris geen gezamenlijke bepaling voor 
alle FWI’s waarin de modaliteiten worden vastgelegd die het mogelijk maken de 
authenticiteit van de inventaris te waarborgen, die de procedure en de redenen 
voor schrapping uit de inventaris vastlegt of die de registers voor bruiklenen en 
bewaargevingen opricht en organiseert. Tot slot bestaat er geen methodologie 
inzake inventarisverifi catie waarbij fysiek wordt nagegaan of alle in de inventaris 
vermelde stukken aanwezig zijn. 

In 2005 had de toenmalige minister van Wetenschapsbeleid, in zijn antwoord 
op parlementaire vragen18, erop gewezen dat een wetgevende hervorming op 
het gebied van bruiklenen en bewaargeving van voorwerpen uit de collecties 
nood zakelijk was en dat daar werk van werd gemaakt. Tot dusver is echter nog 
geen wet goedgekeurd. Voor de KMSKB bestond er een koninklijk besluit van 
8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de bewaargeving en de bruiklening 
van kunstwerken. Het werd echter opgeheven door een koninklijk besluit van 
24 juli 200819, behalve voor de nog van kracht zijnde bewaargevingen die werden 
gesloten met toepassing van deze oude reglementering. 

De federale regering heeft in 2003 een wetsontwerp ingediend om verordening 
3911/92 (EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de 
uitvoer van cultuurgoederen en richtlijn 97/3 (EEG) van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuur-
goederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat 
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20 Voor elke tijdelijke uitvoer van dergelijke goederen buiten het Belgisch grondgebied is een toela-
ting nodig en elke defi nitieve uitvoer is verboden. Deze goederen moeten worden opgenomen in de 
inventaris van de FWI. Er moet eveneens een lijst worden opgesteld van de goederen die als nati-
onaal bezit worden beschouwd in de zin van de artikelen 30 en 36 van het Verdrag tot oprichting 
van de EEG. 

zijn gebracht, uit te voeren. Dit wetsontwerp voorzag in een beperking of een 
verbod om bepaalde roerende cultuurgoederen van de FWI’s uit België te laten 
vertrekken20. Het vermeldde eveneens algemene bepalingen die de koning ertoe 
verplichten minimumbepalingen inzake conservatie en archief van het patrimonium 
van de FWI’s te defi niëren en om de voorwaarden te bepalen waarin dat patrimo-
nium in bruikleen of bewaargeving gegeven kan worden, kan worden verhuurd, 
verkocht, afgestaan of geruild. Dit wetsontwerp werd echter niet onderzocht door 
de parlementaire vergaderingen. Tot op heden werd de bovenvermelde Europese 
verordening, die rechtstreeks toepasselijk is in het Belgisch recht, nog steeds niet 
omgezet in de nodige wettelijke bepalingen om haar concreet toe te passen op 
federaal niveau. Dit heeft tot gevolg dat de federale overheid bovengenoemde 
richtlijn niet zal kunnen inroepen om teruggave te vragen van een stuk in een 
andere lidstaat dat tot het patrimonium van de FWI’s behoort en dat het Belgisch 
grondgebied op onrechtmatige wijze zou hebben verlaten

Dit wetsontwerp wijzigde een wet van 16 mei 1960 betreffende ’s lands cultureel 
patrimonium, die nog steeds van kracht is, maar niet toepasbaar omdat er geen 
koninklijke toepassingsbesluiten zijn genomen. Deze wet wilde de uitvoer van 
sommige culturele werken beperken om het cultureel patrimonium van het land te 
vrijwaren. 

De materie van de inventarissen, bruiklenen en bewaargevingen van collectie-
voorwerpen wordt door geen enkele reglementering omkaderd die toepasselijk is 
op alle betrokken FWI’s en de POD Wetenschapsbeleid heeft ter zake geen 
modelovereenkomst uitgewerkt in overleg met deze FWI’s. 

Deze toestand leidt tot uiteenlopende praktijken die niet altijd gerechtvaardigd 
zijn (zie hoofdstuk 2 en 3).

4.2.5 Nog te ontwikkelen ondersteuning door de POD

Het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programma-
torische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid belast deze dienst met de 
ondersteuning van de federale wetenschappelijke instellingen bij hun administratief, 
fi nancieel en materieel beheer en de coördinatie en valorisering van hun activiteiten 
inzake onderzoek en wetenschappelijke openbare dienst. 

In het managementplan van de voorzitter van de POD zijn een aantal strategische 
en operationele doelstellingen opgenomen in verband met de ondersteuning van 
de FWI’s. 

Er werden acties ondernomen om de banden tussen de POD en de FWI’s te 
versterken. De FWI’s zijn voortaan algemene directies van de POD en de directeurs-
generaal daarvan zetelen in het directiecomité. Op die manier is een betere coör-
dinatie mogelijk en krijgen de gezamenlijke problemen van die FWI’s een forum. 
Zo heeft het directiecomité een werkgroep inzake veiligheid opgestart en volgt het 
deze op, en heeft het een lijst van de prioriteiten inzake investeringsbehoeften 
opgesteld die bij de Regie der Gebouwen moeten worden aangekaart. Op het 
ogenblik van de audit had de Regie haar antwoord nog niet overgezonden en 
kwam deze werkgroep inzake de veiligheid niet regelmatig meer samen. 
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Wat de diensten en activiteiten van de POD betreft, werd ten voordele van de 
FWI’s een interfacecel opgericht, die een gecentraliseerd contactpunt moet vormen 
tussen de POD en deze instellingen en die de vragen aan de bevoegde diensten 
moet doorspelen.

De FWI’s kunnen een beroep doen op de juridische diensten van de POD. Deze 
komen meer bepaald tussenbeide om problemen op te lossen die samenhangen 
met belangrijke schenkingen of om de basisreglementering voor te bereiden of 
zelfs voor gerechtelijke geschillen. 

Er werden dus stappen ondernomen om een betere ondersteuning aan de FWI’s 
te bieden. Wat het beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG betreft, 
zou de geboden steun kunnen worden versterkt op het vlak van het beheer van 
de onroerende infrastructuur, de veiligheid van de stukken en de personen en de 
juridische ondersteuning. De POD zou op die vlakken een belangrijke toege-
voegde waarde kunnen bieden. 

Aangezien deze audit betrekking heeft op het beheer van de collecties, werd niet 
geëvalueerd welke steun de POD biedt voor de transversale functies zoals het fi nan-
cieel beheer, de informatica, het personeel en de gunning van overheids opdrachten. 

4.3 Conclusies 

De geldende teksten stellen de beheersorganen en de actoren van de toezicht-
houdende overheid wel de nodige bevoegdheden en instrumenten ter beschikking 
om de activiteiten van de KMKG en van de KMSKB, en meer bepaald het beheer 
van hun collecties, in goede banen te leiden. In de feiten worden deze bevoegd-
heden echter niet op bevredigende wijze uitgeoefend. 

De manier waarop de actoren van de toezichthoudende overheid en van de beheers-
commissie hun rol vervullen, is niet in overeenstemming met de beperkte beheers-
autonomie van de FWI’s, zoals die in de teksten is bepaald. Als gevolg daarvan 
wordt er onvoldoende informatie gerapporteerd om de activiteiten voldoende te 
beheersen.

4.4 Digitalisering van de collecties

4.4.1 Oorsprong van het digitaliseringsproject: het Witboek

In 2002 werd het Witboek voor de modernisering van de federale wetenschap-
pelijke instellingen – Horizon 2005 voorgesteld door alle federale wetenschap-
pelijke instellingen. Het legt de grote lijnen vast van een meerjarenactieprogramma 
voor de invoering van een nieuwe museologie en het gebruik van nieuwe informatie-
technologieën.

Het Witboek stelde dat ondanks de occasionele inspanningen van sommige instel-
lingen, het patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen weinig 
toegankelijk en beschikbaar bleek in digitale vorm. De meest kwetsbare stukken 
of de meest beschadigde stukken liepen bovendien het gevaar te verdwijnen. 

Volgens de resultaten van een studie in 2002, uitgevoerd door een studiebureau, 
beschikten de FWI’s over ongeveer 80 miljoen voorwerpen in ruime zin (boeken, 
documenten, foto’s, beeldjes enz.). Slechts 10 % van de voorwerpen werd in digi-
tale vorm in catalogi vermeld en van nauwelijks 1 % bestonden digitale beelden of 
kopies. Actieprogramma I van het Witboek “Gebruik van de nieuwe informatie-
technologieën” wil deze leemte wegwerken. 
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Op 30 april 2004 heeft de Ministerraad een Digitaliseringsplan op middellange 
termijn (10 jaar) goedgekeurd. Dat plan is een minimumversie van het in de studie 
uiteengezette project, met een tienjarig budget van 147,7 miljoen euro. De doel-
stellingen van dit plan waren: 

de collecties die de instellingen prioritair achten, digitaliseren (meer bepaald • 
omdat ze uit kwetsbare voorwerpen bestaan die verloren dreigen te gaan);

de algemene catalogus automatiseren, de beelden en metagegevens • 
digitaliseren; 

de stukken voor een ruim publiek toegankelijk maken via het internet.• 

In het plan werden 60 projecten als prioritair beschouwd. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat de fi nanciering voor de helft door de Staat en voor de helft 
via een lening bij de Europese Investeringsbank (EIB) ten laste zou worden 
genomen. Vanwege budgettaire beperkingen was bepaald dat het digitalise-
ringsplan geen bijkomende lasten voor de staatsbegroting met zich mee mocht 
brengen en dat het dus voldoende inkomsten moest genereren om de lening 
terug te betalen. Volgens een bijkomende studie die aan een consultant werd 
gevraagd, bleek dat dergelijke inkomsten niet konden worden verwacht. De denk-
piste van een fi nanciering door de EIB werd dus verlaten en de Staat moest de 
fi nanciële last alleen dragen. 

4.4.2 Lancering van de eerste fase van het project (2005-2008)

In de begroting 2005 is in een fi nanciering van 2,2 miljoen euro voor het digitalise-
ringsplan voorzien, die moet komen uit het krediet van de onderzoeksprogramma’s 
van Wetenschapsbeleid. Er werd voor de komende negen jaren eveneens een 
jaarlijks budget van 4,3 miljoen euro op hetzelfde krediet gepland. Er was dus 
over een periode van in totaal tien jaar een budget van 40,9 miljoen euro voor-
behouden voor de digitalisering. Dit is minder dan het budget dat de consultant 
had geraamd (28 % van de totale voorziene begroting en 55 % van het oorspron-
kelijk aandeel ten laste van de Staat). Wat het aandeel van de Staat betreft, 
voorziet de uitgavenbegroting voor het jaar 2009 in een bijkomend krediet van 
2 miljoen euro. 

Vanaf juni 2005 heeft de coördinatiegroep voor de digitalisering van het patrimonium 
van de FWI’s, waarin experten van de verschillende instellingen en van de POD 
zetelen, een eerste fase van het plan gedefi nieerd die de periode 2005-2008 dekt. 
Deze groep heeft negen van de 60 in aanmerking genomen projecten geselecteerd 
om in de eerste fase uit te voeren. Deze keuze werd voorgelegd aan het directie-
comité van de POD Wetenschapsbeleid, dat dit voorstel heeft goedgekeurd. 

De doelstellingen van de eerste fase van het tienjarenplan luidden als volgt: 

de verspreiding en de valorisering van de collecties van de FWI’s versterken;• 

toezien op een globale consolidatie van de inspanningen van de FWI’s • 
op het vlak van de digitalisering, door te focussen op de synergieën en de 
complementariteit;

zorgen voor het behoud van voorwerpen die het meest risico lopen op • 
onomkeerbare beschadiging.

Het was de bedoeling zich te concentreren op de automatisering van de algemene 
catalogus en de digitalisering van de beelden en metagegevens. In deze eerste 
fase werd een gepersonaliseerde toegang van het publiek tot de voorwerpen niet 
als prioritair beschouwd. 
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4.4.3 Opvolging van de projecten door de POD Wetenschapsbeleid

De POD heeft een werkgroep opgericht met projectverantwoordelijken binnen de 
FWI’s en ambtenaren van de POD.

De POD wilde geen gemeenschappelijke normen voor de digitalisering opleggen. 
De werkgroep was dus niet bedoeld om richtsnoeren uit te werken. De FWI’s 
waren zelf verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de projecten die hen 
aanbelangden. 

Via de werkgroep konden de projectverantwoordelijken hun ervaringen inzake 
digitalisering uitwisselen en problemen die verschillende instellingen gemeen 
hadden, in kaart brengen. 

4.4.4  Balans van de eerste digitaliseringsprojecten bij de geauditeerde 
musea

Onder dit punt wordt enkel de evolutie beschreven van de projecten die betrek-
king hebben op de geauditeerde musea. 

Digitalisering van de gecentraliseerde catalogus van de bibliotheken

Dit voor alle FWI’s gemeenschappelijk project wilde een gecentraliseerde digitale 
catalogus maken van de werken die in de bibliotheken aanwezig zijn. Op die 
manier konden de KMKG het aangevatte werk voortzetten: tegen eind 2008 
moest een vierde van de catalogus van de bibliotheken gedigitaliseerd zijn. Bij de 
KMSKB werden alle catalogi van de bibliotheken omgezet in digitale vorm. 

Digitalisering van de voorwerpen van de collecties

Dit project had rechtstreeks betrekking op de KMKG en de KMSKB.

Bij de KMSKB werd in 2000 Fabritius gelanceerd dankzij een onderzoekskrediet 
van de POD. De verdere werkzaamheden werden vervolgens opgenomen in het 
digitaliseringsproject.

Fabritius is een gegevensbank die sinds 2003 op internet en intranet kan worden 
geraadpleegd. Er werden verschillende criteria gehanteerd om te bepalen welke 
collecties prioritair moesten worden gedigitaliseerd in de loop van 2005-2008: 
de collectie beeldhouwkunst vervolledigen, de actualiteit van de musea opvolgen, 
en verschillende œuvres, werken die het publiek zelden te zien krijgt en nieuwe 
collectiestukken tot hun recht laten komen. 

Toen de audit werd uitgevoerd, kon het publiek 7.708 items raadplegen op het 
internet. De items waren in een meer volledige versie en met hogedefi nitiebeelden 
beschikbaar op het intranet van de instelling. Dat is 70 % van de schilderijen, 
80 % van de beeldhouwwerken, doch slechts 15 % van de werken op papier. 

Dankzij het project konden functionaliteiten voor het ruime publiek worden ont-
wikkeld, zoals virtuele rondleidingen (elke tijdelijke tentoonstelling wordt op die 
manier voorgesteld). 

Bij de KMKG moesten met het project negen representatieve collecties van de 
70 collecties in bezit eenvormig worden gedigitaliseerd. Op die manier zullen die 
collecties op andere manieren aan het publiek kunnen worden tentoongesteld. 
Deze proefcollecties omvatten ongeveer 30.000 voorwerpen (op een totaal van 
650.000 voor de musea). 
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Na te hebben onderzocht welke programma’s op de markt verkrijgbaar waren, 
inclusief Fabritius, hebben de KMKG geopteerd voor het systeem Museumplus, 
dat ze het best aangepast achtten aan hun specifi eke noden. Ze hebben die toe-
passing begin 2007 aangekocht om te kunnen starten met de digitalisering van 
hun voorwerpen. De eerste gedigitaliseerde collecties zijn in september 2008 in 
productie genomen. 

Digitalisering van foto’s

Dit project had onder andere betrekking op het Paul Hankar-fonds, dat in het bezit 
is van de KMKG. Men is nog niet beginnen met de digitalisering ervan, maar er werd 
een lastenboek opgesteld om vanaf begin 2009 met het werk te kunnen starten.

4.4.5 Bestek om publiek-private samenwerking (PPS) te omkaderen

Ter voorbereiding van de volgende fase van de digitalisering en om de fi nanciering 
hiervan te verzekeren heeft de POD Wetenschapsbeleid aan een consultant 
gevraagd een lastenboek op te stellen om de samenwerking met een privépartner 
(publiek-private samenwerking) te kunnen defi niëren en omkaderen. Het lasten-
boek heeft betrekking op een globaal digitaliseringsproject voor alle FWI’s. 

De samenwerking heeft tot doel alle digitaliseringsprojecten aan een privéfi rma 
toe te vertrouwen. Specifi ek voor deze opdracht is dat de Staat niet gewoon een 
dienst zou kopen, maar dat een deel van de tegenprestatie van de door de privé-
partner verstrekte dienst zou bestaan uit ontvangsten uit de exploitatie van de 
producten van de digitalisering en uit imagobekendheid. 

Het budget voor het digitaliseringsproject zou nagenoeg 150 miljoen euro blijven 
bedragen. Het moet over de Staat en de privépartner worden gespreid, maar 
over een langere periode dan aanvankelijk gepland, namelijk over 20 tot 30 jaar. 

Het ontwerp van opdracht werd goedgekeurd door de Ministerraad van 
27 maart 20097. 

4.4.6 Conclusie

In vergelijking met de ambities die in het Witboek van 2002 werden uiteengezet 
en met het ontwerp dat destijds door een studiebureau werd uitgewerkt, zijn 
de verwezenlijkingen op het gebied van de digitalisering tot dusver bescheiden 
te noemen, hoofdzakelijk wegens de te beperkte fi nanciële middelen voor een 
dergelijk grootschalig project. Over de eerste vier jaar werd immers slechts 
18,6 miljoen euro aangewend, terwijl volgens het plan 147,7 miljoen euro moest 
worden vrijgemaakt in tien jaar. 

In de eerste fase konden toch de eerste stappen worden gezet binnen sommige 
FWI’s en konden banden tussen de instellingen worden gesmeed. 

Het welslagen van de volgende fase van het digitaliseringsproject zal afhangen 
van de vraag of men erin slaagt bijkomende fi nanciële middelen bijeen te brengen 
om alle projecten te realiseren. 

Gelet op deze fi nanciële context mikt de administratie nu op een periode van 
20 tot 30 jaar om het project te realiseren.



58 Beheer van de collecties van de KMSKB en de KMKG – Rekenhof, oktober 2009

Hoofdstuk 5
Algemene conclusies en aanbevelingen

5.1  Algemene conclusies voor de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten (KMSKB) 

Zowel wat de kennis van de collecties (met uitzondering van de tekeningencollectie) 
als wat de conservatie van het patrimonium betreft, is het Rekenhof van oordeel dat 
de KMSKB hun opdracht op afdoende wijze volbrengen. De vastgestelde zwakke 
punten zijn voornamelijk van methodologische aard.

De algemene inventaris is van een behoorlijke kwaliteit. De organisatie van de 
inventarisverifi caties biedt geen voldoende garanties op het vlak van de integriteit 
van de collecties. 

Het in bruikleen geven van werken verloopt volgens een standaardprocedure 
en de betrokkenen houden zich daaraan. Die procedure en het bijhouden van de 
dossiers kunnen een goede praktijk vormen. 

De musea hebben vanaf 2002 een beleid uitgebouwd om de bewaargevingen beter 
te beheren, met name via dwingende overeenkomsten. Er is echter geen afdoende 
opvolging van werken die, soms al decennialang, in bewaring zijn gegeven, ook 
al zijn er sinds 1990 inspanningen geleverd om deze terug op niveau te brengen. 
De huidige opvolging biedt geen redelijke zekerheid dat de integriteit van de 
collecties op dat punt is gevrijwaard. 

Het bijhouden van de verwervingsdossiers moet meer worden geformaliseerd en 
de delegatieregels moeten strikter in acht worden genomen.

Het conservatiebeleid is niet geformaliseerd en berust niet op een risicoanalyse. 
Toch wordt het beleid in de praktijk op bevredigende wijze uitgebouwd en opge-
volgd. Het restauratiebeleid beantwoordt in de eerste plaats aan een logica die 
verband houdt met museumgerelateerde evenementen. De restauratiedossiers 
zijn correct gedocumenteerd. Het overleg tussen de technische diensten, de 
veilig heidsdiensten, de preventiediensten en de activiteiten van de conservators 
en de verantwoordelijke restaurateurs is echter nog voor verbetering vatbaar.

5.2  Aanbevelingen voor de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten (KMSKB) 

5.2.1 Inventarisverifi caties uitvoeren volgens een uniforme methode 

Er moet een beleid inzake inventarisverifi caties worden gevoerd. Eén enkele 
methodologie en een planning voor de inventarisverifi caties moeten worden gede-
fi nieerd voor alle collecties. Die methodologie moet rapporteringsregels bevatten 
en gebaseerd zijn op een verplichte documentatie.

De respectievelijke verantwoordelijkheden van de conservators en de collectie-
bewaarders moeten duidelijk worden vastgelegd.

Er is nood aan toezicht van buitenaf op het resultaat van die verrichtingen. 
De tussenkomst van de interne audit van de POD valt te overwegen.
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5.2.2 Betere opvolging van de bewaargevingen 

Het is nodig:

over het lot te beslissen van elk werk dat al lang in bewaargeving is en • 
indien nodig een nieuwe overeenkomst af te sluiten;

een geïnformatiseerd, formeel, exhaustief en geactualiseerd register bij te • 
houden van de bewaargevingen;

toe te zien op de opvolging van de toegekende bewaargevingen en meer • 
bepaald op de geldigheid van de verzekeringen doorheen de tijd;

systematisch de nodige stappen te ondernemen als een werk is verdwe-• 
nen, beschadigd of zelfs vernietigd; 

op vastgestelde tijden over te gaan tot een systematische inventarisverifi -• 
catie ter plaatse van de in bewaring gegeven werken, veeleer dan het via 
correspondentie te regelen. Bij die gelegenheid kan de conservator nagaan 
in welke staat een werk zich bevindt. 

de inventarisverifi caties mogelijk maken en het opsporen van verdwenen • 
werken in het aanbod op de kunstmarkt, door de lacunes weg te werken in 
de administratieve en historische kennis van de bewaargevingen.

Voor oude bewaargevingen zou men zich prioritair kunnen baseren op de lijst van 
bewaargevingen die dateert van 2002 en de probleemsituaties kunnen regelen 
door in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen om een stuk te 
recupereren of schadeloos te worden gesteld indien het stuk verdwenen of 
beschadigd is. 

5.2.3  Grotere formalisering in het bijhouden van de verwervingsdossiers 
en striktere naleving van de verwervingsregels 

Het originele verwervingsdocument moet worden gearchiveerd en toegankelijk 
zijn.

Het aanleggen van verwervingsdossiers moet formeler gebeuren en er moet 
strikter worden toegezien op de naleving van de delegatieregels die vervat zijn in 
het koninklijk besluit van 1 februari 2000. Dit geldt zowel voor de naleving van de 
bevoegdheidsdelegaties bij een aankoop als voor de waarderaming die bij elk 
voorstel tot schenking of legaat moet gebeuren.

Bij veilingen moeten er duidelijke koopvoorwaarden zijn. Het dossier moet syste-
matisch het maximum toegestane aankoopbedrag vermelden.

5.2.4  Betere formalisering van het conservatiebeleid op basis van een 
risicoanalyse 

Het conservatie- en restauratiebeleid heeft nood aan formalisering. Dat zou als 
voordeel bieden dat de activiteiten inzake preventieve conservatie beter kunnen 
worden gedocumenteerd. 

Het beleid zou moeten steunen op een risicoanalyse die de aspecten omwat waar-
voor de veiligheids- en preventieverantwoordelijken bevoegd zijn. Hierdoor zouden 
die diensten beter kunnen communiceren over de te identifi ceren en te evalueren 
risico’s en over de ingevoerde of in te voeren controlemaatregelen om die risico’s 
af te dekken.
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5.2.5  Betere formalisering van het veiligheidsbeleid op basis van een risi-
coanalyse 

De defi niëring van het veiligheidsbeleid zou formeler moeten verlopen. Een veilig-
heidsbeleid uitstippelen op basis van een risicoanalyse maakt het namelijk mogelijk 
de belanghebbenden (waaronder de conservators en de collectiebewaarders) 
nauwer te betrekken bij de identifi catie en evaluatie van de risico’s en bij de uitwer-
king van de gepaste controlemaatregelen. Dit zou nog meer effect kunnen hebben 
indien de collectiebewaarders onder de verantwoordelijkheid van de conservators 
stonden. De resultaten van de risicoanalyse zouden vervolgens regelmatig moeten 
worden meegedeeld aan de algemene directie, die ze dan inhoudelijk kan valideren. 

5.2.6  Invoering van een uniform opvolgingssysteem voor de verplaatsing 
van de werken 

De verplaatsing van werken en het exposeren of weghalen van werken uit zalen 
zou beter moeten worden opgevolgd. De oplossing moet worden gezocht in een 
uniform opvolgingssysteem of zelfs in de aanstelling van een regisseur van kunst-
werken, zoals die bestaan in sommige musea, die als taak zou hebben de reserves 
materieel te organiseren. Die regie van kunstwerken maakt een strikter beheer 
mogelijk van de plaatstoewijzingen. Op die manier kunnen procedures worden 
opgesteld voor de verplaatsing van kunstwerken bij de renovatie van zalen, interne 
verplaatsingen, restauraties, bruiklenen, bewaargevingen enz.

5.3  Antwoord van de directeur-generaal van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten (KMSKB) 

De directeur-generaal onderschrijft de analyses inzake de procedures voor de 
inventarisverifi catie en de betrokkenheid van de conservatoren bij het beheer en 
de bewaring van het patrimonium. Hij onderstreept dat de situatie van de KMSKB 
inzake het beheer van de collecties het resultaat is van een doorgedreven inzet 
door de instelling sinds het begin van de jaren 60. Dit beleid werd voortgezet 
door de invoering van een operationele gegevensbank (Fabritius).

5.4  Algemene conclusies voor de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (KMKG)

De audit heeft aan het licht gebracht dat de toestand van de inventarisatie, het 
beheer van de KMKG-collecties en de omstandigheden waarin ze worden bewaard 
zorgwekkend zijn. 

De algemene inventaris van de stukken is onvolledig en weinig betrouwbaar. 
De afzonderlijke inventarissen, per collectie, bieden al evenmin voldoende garanties 
inzake volledigheid en betrouwbaarheid. Er is bovendien geen bevredigende proce-
dure voor inventarisverifi catie. De omstandigheden voor de conservatie en beveiliging 
van de stukken, vooral in sommige reserves, baart talrijke beheerders grote zorgen. 

Om de integriteit van de bijzonder talrijke en uiteenlopende collecties te vrijwaren, 
moet volgens het Rekenhof strategisch worden nagedacht over het beheer van de 
collecties, in overleg met de toezichthoudende overheid. Op basis van die denk-
oefening zou aan de verschillende opdrachten van de musea een prioriteitenorde 
moeten worden toegekend en zouden hun activiteiten in een visie op lange termijn 
moeten worden omschreven. Die keuzes moeten vervat zijn in het management-
plan van de instelling.
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De inventarisatie en de conservatie van de collecties behoren tot de basisverant-
woordelijkheid van het beroep van conservator en vormen de grondslag van elke 
activiteit van een museum. Zolang een collectie niet correct geïnventariseerd is 
en er dus geen garantie is voor de integriteit van de collectie, moeten die opdrach-
ten als prioritair worden beschouwd. 

De digitalisering van de collecties draagt rechtstreeks bij tot een beter beheer 
van de collecties en kan op dat vlak een grote toegevoegde waarde opleveren. 
De regering heeft zich ertoe verbonden daar werk van te maken. Op dit moment 
worden echter slechts negen van de 70 collecties gedigitaliseerd. 

Ook andere activiteiten zouden op dat vlak tot verbetering kunnen leiden. Zo acht 
het Rekenhof het primordiaal een cultuur te ontwikkelen en instrumenten voor de 
globale beheersing van de instelling. 

Het beheer van de collecties berust momenteel immers vrijwel uitsluitend op de 
conservators. Er is hen een grote mate van vrijheid toegekend, zonder gestructu-
reerde verplichting om rekenschap af te leggen en zonder afdoende interne con-
trole. Het Rekenhof verwijst in dat opzicht naar een goede praktijk die in 2007 
werd ingevoerd door de goedkeuring van het document Rechten en plichten van 
de conservators. Dat document werd opgesteld in samenspraak met het weten-
schappelijke personeel, goedgekeurd door de wetenschappelijke raad en onderte-
kend door alle collectietitularissen. Het omvat plichten en werkwijzen die, indien 
ze op uniforme wijze door de conservators worden toegepast, de tijdens de audit 
vastgestelde toestand op heel wat punten zouden kunnen verbeteren. De toepas-
sing ervan moet echter beter worden opgevolgd.

Het is ook essentieel dat wordt nagedacht over de renovatie van de reserves en 
dat de uitvoering daarvan wordt gepland. Er zou een ingenieur moeten worden 
aangeworven als facility en security manager. 

Tot slot onderstreept het Rekenhof dat de huidige toestand op het vlak van de 
inventaris, de zwakke punten van de interne controle van het beheer van de col-
lecties en het gebrek aan een echt beleid inzake inventarisatieverifi catie een groot 
gevaar vormen voor de integriteit van de collecties.

5.5  Aanbevelingen voor de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (KMKG) 

Van de onderstaande aanbevelingen bestempelt het Rekenhof de volgende als 
prioritair:

de activiteiten beter beheersen en de interne controle verbeteren inzake • 
het beheer van de collecties;

de inventarissen beter bijhouden en een welomschreven en eenvormig • 
beleid voeren inzake inventarisverifi catie; 

de reserves renoveren en een ingenieur aanwerven voor de veiligheid en • 
het beheer van de gebouwen. 

5.5.1 Betere beheersing van de activiteiten en betere interne controle 

Deze aanbeveling beoogt alle activiteiten die verband houden met het beheer van 
de collecties.
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Sturingsmiddelen 

De algemene directie, de departements- en afdelingshoofden (en de toekomstige 
verantwoordelijken van de op te richten ondersteunende dienst en de operationele 
directie die hen zullen vervangen) moeten worden erkend als supervisor van acti-
viteiten. In de huidige structuur zou er minstens een verantwoordelijke moeten 
zijn voor elk departement.

Er moeten echte sturingsmiddelen komen, met een systeem van indicatoren die 
het mogelijk maken de verwezenlijking van het managementplan van de algemene 
directie op te volgen. De actieplannen van de conservators moeten ook worden 
opgevolgd. 

Concrete richtlijnen en procedures voor de manier van werken en de rapportering 

Er moet worden opgevolgd of alle collectieverantwoordelijken de Rechten en 
plichten van de conservators naleven.

Bovendien is er naast de functiebeschrijving van de preparators nood aan schrifte-
lijke richtlijnen die een minimum aan homogeniteit en omkadering bieden voor 
de concrete activiteiten inzake het beheer van de collecties en de rapportering. 
Deze geschreven richtlijnen en procedures moeten binnen de musea zorgen voor 
identieke werkprocedures. Ze moeten ervoor zorgen dat er sporen kunnen worden 
teruggevonden en dat externe inzage in de activiteiten mogelijk is. Ze moeten 
betrekking hebben op de inventarisatie van de stukken, de inventarisatieverifi catie, 
de organisatie en het beheer van bruiklenen, schenkingen en verwervingen, de 
conservatie van de collecties en de beveiliging.

Het conservatiebeleid moet worden geformaliseerd en steunen op een eveneens 
geformaliseerde risicoanalyse. 

Deze richtlijnen moeten worden opgesteld in samenspraak met het wetenschap-
pelijk personeel, en indien nodig ook met de technische diensten, de beveiliging, de 
preparators, de restaurateurs en zelfs de wetenschappelijke raad. Die richtlijnen 
moeten niet als een keurslijf worden gezien, maar als een middel dat de musea in 
staat zal stellen hun opdrachten naar behoren te volbrengen.

Verbetering van het overleg 

Er is nood aan beter overleg binnen de departementen om het beslissingsproces 
te ondersteunen. Voorts zouden de technische diensten en de beveiligingsdiensten 
nauwer bij dat overleg moeten worden betrokken, vooral wat betreft de uitstip-
peling en uitvoering van een beveiligingsbeleid. Dat impliceert een tussenkomst 
van die diensten in het kader van de risicoanalyse die het beleid ondersteunt. 

Beheersing via interne controle 

Er moet een globale interne controle worden uitgedacht, met maatregelen die 
een externe inzage in het beheer van de collecties mogelijk maken. De interne 
controle moet ertoe leiden dat de hiërarchie op adequate wijze wordt geïnfor-
meerd over de activiteiten, zodat grote risico’s die de integriteit van de collecties 
in gevaar kunnen brengen, binnen de perken kunnen worden gehouden. 

Ook de tussenkomst van de interne audit van de POD moet in dat opzicht worden 
overwogen.
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Uitbouw van het nieuwe organigram 

De uitbouw van het nieuwe organigram, met daarin een ondersteunende dienst 
en een operationele directie voor het patrimoniumbeheer, kan bijdragen tot een 
betere beheersing van de geauditeerde aspecten. Deze directie zal met name 
instaan voor de inventarisatie, de digitalisering en het behoud van de kunstwerken. 
Door een operationele directeur aan te stellen voor de patrimoniumdirectie draagt 
slechts een enkele persoon de eindverantwoordelijkheid voor de goede uitvoering 
van de basisopdrachten. Hij zal dan ook doelstellingen ter zake moeten vastleggen 
en daarvoor rekenschap afl eggen.

5.5.2 Verbetering van het bijhouden van de inventarissen 

De toestand van de inventarisatie is bijzonder problematisch. Oplossingen die 
weinig kosten en haalbaar zijn op korte termijn, zijn niet vanzelfsprekend. 

Bijhouden van een algemene inventaris 

De algemene inventaris die voor alle collecties wordt bijgehouden, moet primeren 
op de afzonderlijke inventarissen en zou in digitale vorm moeten bestaan. 

Alle nieuw verworven stukken moeten in de algemene inventaris worden geregis-
treerd. Die registratie moet de inbetalingstelling voorafgaan. 

De bestaande algemene inventaris biedt het voordeel dat hij wordt bijgehouden 
door een persoon die buiten de collecties staat. De validering van de inschrijvingen 
in de inventaris gebeurt door de algemene directie. Op die manier vormt de alge-
mene inventaris een meer betrouwbaar instrument dan de fi che uit de afzonder-
lijke inventaris die door de conservator zelf wordt beheerd, en meer bepaald voor 
de uitvoering van onafhankelijke inventarisverifi caties.

Een kopie van de algemene inventaris moet worden bewaard op een veilige en 
aparte plaats.

Alle reeds verworven stukken moeten in de algemene inventaris worden opgeno-
men. Dat zal belangrijke inspanningen vergen. 

De opmaak van een nieuwe algemene inventaris voor nieuw verworven stukken, 
waarin de afzonderlijke inventarissen van de collecties dan geleidelijk aan worden 
geïntegreerd, kan een oplossing bieden. Om die integratie vlotter te laten verlopen, 
is het nodig de basisgegevens op de fi ches in de afzonderlijke inventarissen te 
digitaliseren. De nieuwe algemene inventaris zou ervoor moeten zorgen dat er 
overeenstemming is met het nummer in de afzonderlijke inventaris. De bestaande 
algemene inventaris zou achterwege worden gelaten en dienen als historische 
informatiebron.

Het is echter utopisch om zich te focussen op de digitalisering van alle collecties om 
te komen tot een exhaustieve algemene inventaris. Een exhaustieve digitalisering, 
als dat al een realistische doelstelling is, kan pas op zeer lange termijn worden 
bereikt

Opstelling van normen voor het bijhouden van de afzonderlijke inventarissen 

Zolang de musea niet over een exhaustieve algemene inventaris beschikken, moeten 
er naast de regels waarin het document Rechten en plichten van de conservators al 
voorziet, ook precieze normen worden gedefi nieerd voor de registratie van stukken 
in de afzonderlijke inventarissen. Die normen zouden een minimum aan garanties 
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moeten bieden voor homogene registraties bij de instelling. De regels moeten ervoor 
zorgen dat alle stukken door de algemene directie in ontvangst worden genomen en 
op dat moment worden ingeschreven in de inventaris, ongeacht de vorm waarin het 
werd verworven.

Voortzetting van de inventarisatie van de collecties 

De problemen die zijn vastgesteld bij de inventarisverifi caties en de gebrekkige 
kwaliteit van de afzonderlijke inventarissen, die door heel wat conservators werd 
aangekaart, nopen tot de voortzetting van de inventarisatie van de collecties.

Voor elke collectie zou een stand van zaken moeten worden opgemaakt, zodat 
duidelijke doelstellingen en een planning kunnen worden opgemaakt. Dat proces 
moet geformaliseerd en uniform zijn voor de hele instelling en er moet verslag 
worden uitgebracht aan de algemene directie.

5.5.3 Uniform beleid inzake inventarisverifi catie

Naast de inventarisering, moet er een beleid inzake inventarisverifi caties worden 
gevoerd. Eén enkele methodologie en een planning voor de inventarisverifi caties 
moeten worden gedefi nieerd voor alle collecties. Die methodologie moet rapporte-
ringsregels bevatten en gebaseerd zijn op een verplichte documentatie.

De respectievelijke verantwoordelijkheden van de conservators en de preparators 
moeten duidelijk worden vastgelegd.

Er is nood aan toezicht van buitenaf op het resultaat van die verrichtingen. 
De tussenkomst van de interne audit van de POD valt te overwegen.

Gezien de vastgestelde situatie bij de KMKG, zouden inventarisverifi caties per 
collectie kunnen worden overwogen op basis van de afzonderlijke inventarissen.

De realisatie van die inventarisverifi caties zou een duw in de rug kunnen zijn van 
de inventarisatiewerkzaamheden.

Bij de indiensttreding van elke nieuwe conservator zou een stand van zaken 
moeten worden opgemaakt van de collectie die door de algemene directie wordt 
gevalideerd.

5.5.4 Meer controle over de bruiklenen 

In de eerste plaats moet de functie van registrar meer worden bestendigd. 
Deze registrar moet alle handelingen in de bruikleenprocedure coördineren. 

Elke overeenkomst moet door de algemene directie worden ondertekend.

De bruikleenovereenkomst zou de ontlener vrij moeten laten in de keuze tussen 
diverse, door de musea erkende verzekeringsondernemingen.

Er zou moeten worden nagedacht over de kosten die gepaard gaan met het trans-
port van de kunstwerken door de musea zelf en over de risico’s indien er zich een 
ongeval zou voordoen.

De bruikleendossiers moeten worden gestandaardiseerd en alle stukken bevatten, 
zoals ook de vaststellingen van de staat. Bovendien moet er werk worden gemaakt 
van een homogene aanpak, meer bepaald op het vlak van de vaststellingen, die 
systematisch tegensprekelijk zouden moeten worden opgesteld bij levering en bij 
afhaling van het stuk.
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5.5.5 Betere opvolging van de bewaargevingen 

Er zou iemand moeten worden aangesteld om de bewaargevingen te beheren.

Om de situatie van de oude bewaargevingen te verhelpen, is het nodig: 

een geïnformatiseerd, formeel, exhaustief en geactualiseerd register bij te • 
houden van de bewaargevingen;

toe te zien op de opvolging van de toegekende bewaargevingen en meer • 
bepaald op de geldigheid van de verzekeringen doorheen de tijd;

over het lot van elk werk te beslissen en, indien nodig, een nieuwe overeen-• 
komst op te stellen;

systematisch de nodige stappen te ondernemen als een werk is verdwenen, • 
beschadigd of zelfs vernietigd; 

op afgesproken tijdstippen over te gaan tot een systematische inventaris-• 
verifi catie ter plaatse van de in bewaring gegeven werken, 

de lacunes weg te werken in de administratieve en historische kennis van • 
de bewaargevingen om de inventarisverifi caties mogelijk te maken en het 
opsporen van verdwenen werken in het aanbod op de kunstmarkt.

Voor oude bewaargevingen zou men zich prioritair kunnen baseren op de lijst 
van bewaargevingen die dateert van 2001 en de probleemsituaties kunnen rege-
len door in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen om een stuk te 
recupereren of schadeloos te worden gesteld indien het stuk verdwenen of 
beschadigd is.

De nieuwe bewaargevingen zouden op gelijkaardige manier moeten worden 
behandeld als de bruiklenen.

5.5.6 Betere omkadering van de verwervingen 

Er zou een verwervingsbeleid moeten worden uitgestippeld.

Voorstellen tot aankopen moeten beter worden verantwoord en de aandacht zou 
in het bijzonder moeten uitgaan naar de herkomst van het stuk. Het Rekenhof 
vestigt de aandacht op de verwervingsregels waarin het document Rechten en 
plichten van de conservators voorziet.

Voor elk voorstel tot schenking moet een vergelijkbaar dossier worden aangelegd 
als voor een aankoop. Geen enkele schenking mag worden aanvaard of geweigerd 
zonder het akkoord van de algemene directie. 

Het verwervingsbewijs, of het nu gaat om een aankoop, een schenking of een 
legaat, moet in het verwervingsdossier zitten. Dat dossier gaat onmiddellijk na 
afhandeling van de operatie naar het centrale archief van de KMKG, overeen-
komstig de bepalingen in de Rechten en plichten van de conservators.

Het bleek bijzonder moeilijk om de verwervingsbewijzen terug te vinden. Dit was 
voornamelijk te wijten aan de toestand van de centrale archieven, die absoluut op 
orde moeten worden gebracht.
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5.5.7 Beter beheer van de conservatie van de collecties 

Er zouden conservatierichtlijnen moeten worden opgesteld zodat een aantal 
essentiële elementen worden behandeld door elke collectietitularis. 

Elke conservator zou formeel duidelijke conservatiedoelstellingen moeten defi niëren 
voor zijn collectie. Die doelstellingen zouden moeten voortvloeien uit een risico-
analyse. Dit zorgt voor een betere omkadering van de manier van werken en een 
uniforme rapportering. Bovendien kunnen op die manier de op te lossen problemen 
en de gepaste oplossingen naar voor worden geschoven. 

De technische diensten en de beveiligingsdiensten moeten ook worden betrokken 
bij de uitstippeling van de conservatiemaatregelen.

5.5.8 Renovatie van de reserves 

Er moet worden nagedacht over de staat van de reserves en dat moet concrete 
realisaties opleveren.

De reserves moeten het mogelijk maken de werken in goede staat te bewaren met 
oog voor de materialen en ervoor zorgen dat de voorwerpen makkelijk hanteer-
baar zijn. De confi guratie van de reserves moet ernaar streven het aantal stukken 
dat naar buiten gaat tot een minimum te beperken. 

Een dergelijke renovatie vergt aanzienlijke budgettaire middelen, maar deze 
investeringen moeten als een prioriteit worden gezien.

De toegang tot de reserves zou beter moeten worden beveiligd. Een verbetering 
van dit aspect vereist niet noodzakelijk zware investeringen.

5.5.9  Aanwerving van een ingenieur die verantwoordelijk is voor het 
beheer van de gebouwen en voor de beveiliging 

Om de renovatie van de reserves tot een goed einde te brengen, moeten de musea 
beschikken over een ingenieur die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
gebouwen en voor de beveiliging. Hij zou meer bepaald fungeren als contact-
persoon tussen de KMKG, de POD en de Regie der Gebouwen en hij zou ook 
de bewakingsdienst onder zijn hoede kunnen nemen, aangezien deze het sinds 
oktober 2008 zonder verantwoordelijke moet stellen.

Het is de taak van die verantwoordelijke om een veiligheidsbeleid uit te tekenen op 
basis van een risicoanalyse die is uitgevoerd in samenspraak met alle betrokkenen. 
De algemene directie zou regelmatig op de hoogte moeten worden gehouden van 
de resultaten van die risicoanalyse en ze zou de inhoud ervan valideren.

5.5.10 Aanstelling van een regisseur van kunstwerken 

Binnen de musea een functie creëren voor een regisseur van kunstwerken zou 
ertoe kunnen leiden dat via overleg een oplossing wordt gevonden voor alle pro-
blemen in verband met het gebruik van de reserves, met name de behandeling van 
voorwerpen in de reserves, het beheer van de ruimtes, de controle op het in- en 
uitgaan van personen en stukken uit de reserves, het aanscherpen van de bevei-
liging, het verbeteren van de conservatieomstandigheden, de opleiding van de 
suppoosten en de preparators enz. 

Deze regisseur zou ook het contact kunnen aanmoedigen tussen de conservators, 
de registrar, de preparators, de suppoosten, de technische diensten, de security 
en facility manager, de preventieadviseur enz. 
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In haar managementplan was de algemeen directeur van plan een gelijkaardig 
profi el (beheerder van de reserves) aan te werven om bij te dragen tot betere 
conservatieomstandigheden en een betere bescherming van het patrimonium.

5.6  Antwoord van de directeur-generaal van de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) 

De directeur-generaal van de KMKG stelt dat de audit terecht de aandacht vestigt 
op de problemen met de inventaris, de nummering en het beheer van de collecties. 
Nadat ze gewezen heeft op de moeilijkheden inzake het personeel, somt ze de 
maatregelen op die ze heeft genomen in verband met het bijhouden van de inven-
tarissen, de uitleningen aan het buitenland, het beheer van de bewaargevingen en 
de verwervingen. Ze wijst eveneens op de beslissing van de Regie der Gebouwen 
om een master plan op te stellen met betrekking tot de renovatie van het Jubel-
park op korte, middellange en lange termijn.

Tot slot, om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof, kondigt 
ze maatregelen aan voor de beveiliging van de inventarissen, de invoering van 
normen voor de registratie van de werken in de bijzondere inventarissen met het 
oog op de uniformisering ervan, de archivering van de verwervingsdossiers van de 
stukken, de centralisering van de documentatie over de restauraties van de werken 
en de oprichting van een werkgroep over het beheer van de collecties.

5.7  Algemene conclusies voor de toezichthoudende overheid 

Het Rekenhof stipt aan dat de teksten die van toepassing zijn, voorzien in alle 
organen, bevoegdheden en middelen die het toezicht op de activiteiten van de 
musea, en meer bepaald op het beheer van de collecties, door de voorzitter van 
de POD en de minister, moeten mogelijk maken. In de praktijk laat dit toezicht 
echter te wensen over. 

5.8 Aanbevelingen voor de toezichthoudende overheid 

5.8.1  Defi niëren van homogene sturingsmiddelen en kwaliteitsvolle 
rapporteringsgegevens 

Een herziening van de reglementaire teksten dringt zich op, zodat slechts één 
enkel sturingsmiddel overblijft, namelijk het managementplan. 

Het is echter van belang dat de bevoegdheden van de beheersorganen en de 
ministeriële autoriteiten worden gerespecteerd. In de context van een beperkte 
beheersautonomie is het immers belangrijk dat de verantwoordelijke autoriteit de 
strategie van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) kan sturen door 
betrokken te worden bij de goedkeuring van hun doelstellingen en bij de evaluatie 
van de verwezenlijking ervan. Er is ook nood aan een instrument voor de opvolging 
van de managementplannen, met een procedure voor regelmatige rapportering 
aan de beheerscommissie en aan de POD. Die laatste zou de gegevens dan met 
de steun van de beheerscontroleur verwerken voor de voorzitter van de POD en 
voor de minister. 
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Maatregelen inzake interne controle moeten de kwaliteit van de rapporterings-
gegevens waarborgen. Alle actoren die betrokken zijn bij de evaluatie van de 
managementplannen zouden die gegevens kunnen gebruiken en de informatie kan 
ook nuttig zijn voor het dagelijks beheer van elke instelling. De POD zou kunnen 
overwegen om de knowhow van zijn beheerscontroleur ter beschikking te stellen 
van de instellingen. 

De interne audit van de POD, die bevoegd is voor de FWI’s, zou een extern, 
onafhankelijk en constructief beeld kunnen schetsen van het beheer van de 
collecties. De instellingen zouden ook moeten kunnen terugvallen op de compe-
tenties van de interne audit van de POD inzake risicobeheer.

Voorts heeft de toezichthoudende overheid stemgerechtigde vertegenwoordigers in 
de beheerscommissie. Om te garanderen dat die vertegenwoordigers de werking 
van de FWI’s objectief beoordelen, zou het beter zijn hun statuut te herzien, 
zodat ze de vergaderingen kunnen bijwonen met raadgevende stem. 

5.8.2 Actieve opvolging van het beheer van de collecties 

De teksten die op dit moment van toepassing zijn, maken het de beheerscommissie 
al mogelijk het beheer van de collecties op te volgen en te controleren. Het is aan 
de beheerscommissie om zich de bevoegdheden die de reglementering hen op 
dat vlak toekent toe te eigenen. 

5.8.3 Betere omkadering van het beheer van de collecties 

Bij gebrek aan een wettelijke en reglementaire omkadering voor het bijhouden 
van inventarissen en voor het beheer van in bruikleen of in bewaring gegeven 
stukken uit de collecties, zou de POD in overleg met de FWI’s richtlijnen ter zake 
moeten uitvaardigen om tot meer homogeniteit te komen. De POD zou in overleg 
met de betrokken instellingen moeten deelnemen aan de opmaak van modelovereen-
komsten voor het in bruikleen of in bewaring geven van stukken, of er op zijn minst 
voor zorgen dat de personen die binnen de instellingen verantwoordelijk zijn voor 
die aspecten elkaar ontmoeten.

De POD zou eveneens in overleg met de instellingen kunnen zorgen voor minimum-
voorwaarden voor de organisatie van de activiteiten inzake het beheer van de 
collecties. Zo zou de POD zich ervan moeten vergewissen dat de musea bv. werk 
maken van een risicoanalyse over conservatie, dat ze een methode uitwerken 
voor inventarisverifi catie, dat ze evacuatieplannen opstellen, dat ze de plichten 
van de conservators defi niëren, dat ze een conservatiebeleid en een aankoop-
beleid uitbouwen enz. 

5.8.4  Toepassing van de Europese regelgeving met betrekking tot de 
export van cultuurgoederen 

De federale Staat zou verordening nr. 3911/92 (EEG) van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en richt-
lijn 97/3/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 
betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten 
het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht, volledig moeten toepassen.
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5.8.5 Verdere inspanningen inzake ondersteuning 

De POD zou de instellingen meer kunnen ondersteunen op het vlak van over-
heidsopdrachten, gebouwenbeheer, veiligheid van stukken en personen en op 
juridisch vlak.

Wat het beheer van de onroerende infrastructuur betreft en rekening houdende 
met de prioritaire noden van de KMKG, de omvang en de ouderdom van de gebou-
wen en de staat van sommige reserves, zal de bijdrage van de POD moeten 
plaatsvinden in het kader van een dialoog op het moment dat het management-
plan van de musea wordt opgesteld. Die bijdrage kan slechts effect hebben als 
de betrokken instelling zelf de strategie uitwerkt inzake het immobiliënbeheer en 
de middelen vrijmaakt die voor de realisatie ervan nodig zijn.

Indien ook andere van de acht FWI’s met dergelijke onroerende noden kampen, 
zou een kortetermijnoplossing erin kunnen bestaan de veiligheidsdiensten gemeen-
schappelijk te maken en binnen de POD een ingenieur aan te werven die ten 
dienste zou worden gesteld van de FWI’s. 

5.9  Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van 
de POD Wetenschapsbeleid

De voorzitter deelt mee dat hij voortaan, in afwachting van een herziening van de 
beheersregels van de FWI’s, zelf de beheerscommissies zal voorzitten. Dit zal in 
de onmiddellijke toekomst leiden tot een betere opvolging van de activiteiten van 
de FWI’s en op korte termijn tot een betere ondersteuning ervan. Bovendien zal 
er op die manier aan heel wat van de aanbevelingen van het Rekenhof kunnen 
worden tegemoetgekomen. Voorts pleit hij voor het behoud van het stemrecht 
van de vertegenwoordigers van de POD binnen de beheerscommissies van de 
FWI’s, eerder dan een raadgevende stem.

Wat de boordtabellen en de opvolging van de realisaties betreft, stelt de voor-
zitter dat het nieuwe managementsysteem dat voortvloeit uit de Copernicus-
hervorming in de feiten het systeem vervangt van het KB van 1 februari 2000. 
Ingevolge deze hervorming zouden de bevoegdheden van de beheerscommissies 
zich beperken tot de toewijzing en het gebruik van de fi nanciële middelen.

Het Rekenhof wenst te onderstrepen dat deze beslissingen en interpretaties 
ertoe leiden dat wordt voorbij gegaan aan de nog steeds geldende regels van 
het KB van 1 februari 2000, met name op het vlak van de bevoegdheden van de 
beheerscommissie (zie punt 4.2).

Net zoals het Rekenhof in zijn verslag wijst de voorzitter op een ontwerp van 
koninklijk besluit dat voorziet in een herziening van de beheersregels van de 
FWI’s, meer bepaald met het oog op een herziening van de samenstelling en de 
werking van de beheerscommissie en op een homogeen controlesysteem.

Wat het normatief kader betreft, bevestigt de voorzitter dat op federaal niveau 
nog geen enkele uitvoering werd gegeven aan richtlijn 93/7 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 15 maart 1993 met betrekking tot de teruggave 
van culturele goederen die het grondgebied van een lidstaat op onrechtmatige 
wijze zouden hebben verlaten en aan verordening 3911/92 (EEG) van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de uivoer van culturele 
goederen. Er bestaan volgens hem echter andere instrumenten om de teruggave 
van die goederen te verkrijgen.
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5.10 Antwoord van de minister van Wetenschapsbeleid

De minister geeft aan dat het verslag de noodzaak bevestigt van de opgestarte 
hervormingen om te komen tot een optimaler beheer van de federale wetenschap-
pelijke instellingen.

Ze herinnert eraan dat in de lente van 2008 vier koninklijke besluiten zijn uitge-
vaardigd die het organiek statuut, het statuut van het wetenschappelijk personeel, 
het geldelijk statuut en de leidende ambten van de federale wetenschappelijke 
instellingen hebben hervormd. Deze besluiten impliceren een grotere responsabi-
lisering van het personeel en ze hebben een aantal gevolgen voor het beheer van 
de collecties, met name de valorisering van de opstelling van inventarissen in de 
wetenschappelijke loopbaan.

De minister onderstreept eveneens dat deze besluiten hebben geleid tot een her-
tekening van de organogrammen van de verschillende federale wetenschappelijke 
instellingen. Zo komen er operationele directies die instaan voor het patrimonium 
en de bewaring van de collecties, zodat deze beter zullen zijn beschermd.

Wat de werking van de beheersorganen betreft, zal de minister binnenkort over 
een juridische studie beschikken met betrekking tot de opportuniteit van een her-
vorming van de structuren van de federale wetenschappelijke instellingen, met als 
doel:

een vereenvoudiging van de beheersorganen, een duidelijkere uittekening • 
en versterking van de bevoegdheden;

de responsabilisering van het management en van de beheersorganen via • 
het opstellen van doelstellingscontracten;

een versteviging van de controlemechanismen.• 

Wat het bijhouden van de inventarissen en de inventarisverifi catie betreft, is een 
wijziging op til van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van 
het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke 
instellingen opdat de titel “conservator” zou worden gecreëerd. Op die manier 
zal het vervolgens mogelijk zijn de rechten en plichten die met die functie samen-
hangen te verduidelijken.

Tot slot voegt de minister eraan toe dat andere maatregelen en beleidsbeslissingen 
zullen worden genomen om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit het verslag.
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21 Koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 
betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat; koninklijk besluit van 
25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de 
federale wetenschappelijke instellingen; koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling 
van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke 
instellingen; koninklijk besluit van 13 april betreffende de aanduiding en de uitoefening van de 
management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.

Bijlage:
Brief van de minister van Wetenschapsbeleid van 
7 september 2009

(Vertaling)

Betreft:  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en voor Kunst en Geschiedenis – 
verslag over de kennis en conservatie van de collecties

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik heb kennis genomen van het in rubriek vermelde verslag en maak van de gele-
genheid gebruik om uw diensten te danken voor de accuratesse waarmee ze te 
werk zijn gegaan.

Het verslag en de verschillende vaststellingen die erin vervat zijn, bevestigen 
de noodzaak van de hervormingen die ik op gang heb gebracht om te komen tot 
een optimaler beheer van de federale wetenschappelijke instellingen, vooral op 
het vlak van het cultureel patrimonium en de valorisering daarvan. Ze zullen 
een weldoordachte aanvulling vormen bij het maken van onze analyse van die 
problematiek.

Ik wil eraan herinneren dat in de lente van 2008 vier koninklijke besluiten zijn 
uitgevaardigd21 die het organiek statuut, het statuut van het wetenschappelijk 
personeel, het geldelijk statuut en de leidende ambten van de federale weten-
schappelijke instellingen hebben hervormd (dus ook van de Koninklijke Musea). 
Zo zijn er bijvoorbeeld mandaatfuncties gekomen voor de leidende ambten en 
evaluatieprocedures voor het wetenschappelijk personeel. De besluiten impliceren 
een grotere responsabilisering van het personeel en ze hebben een aantal gevolgen 
voor het beheer van de collecties. Zo kan ik onder meer het voorbeeld citeren 
van het feit dat de opstelling van inventarissen door wetenschappers voordien 
niet in de wetenschappelijke loopbaan kon worden gevaloriseerd. Met de nieuwe 
procedures is dat voortaan wel mogelijk. Meer nog, ze bevorderen dat, terwijl de 
evaluaties zorgen voor een duidelijke afbakening van de vooropgestelde doel-
stellingen en de behaalde resultaten.

De in de lente van 2008 genomen besluiten hebben eveneens geleid tot een diep-
gaande hertekening van de organogrammen van de verschillende federale weten-
schappelijke instellingen. In de nieuwe structuren, zowel bij de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis als bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, komen er operationele directies die zich specifi ek inlaten met het patrimo-
nium en met de bewaring, zodat de collecties beter zullen zijn beschermd.
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Hoewel de besluiten een belangrijke stap vormen in de richting van een betere 
werking van de federale wetenschappelijke instellingen, ben ik ervan overtuigd 
dat de hervorming nog verder moet reiken. Zoals in uw verslag trouwens staat te 
lezen, is er nood aan een herziening van de werking van de beheersorganen. In de 
regeringsverklaring staat te lezen dat “de regering de internationale uitstraling 
van de wetenschappelijke inrichtingen nog wil vergroten door de collecties verder 
te digitaliseren, hun patrimonium nog meer te valoriseren, hun beheer en auto-
nomie nog te versterken en dat ze hiervoor moet zorgen voor een structurele 
fi nanciering via beheerscontracten en mecenaat moet stimuleren”. Daarom wou 
ik een juridische studie laten uitvoeren over de opportuniteit van een hervorming 
van de structuren van de federale wetenschappelijke instellingen, die onder 
andere moet leiden tot:

een vereenvoudiging van de beheersorganen (wetenschappelijke raad, 1. 
directieraad, jury, beheerscommissie en ordonnateur, directiecomité van de 
POD), een duidelijkere uittekening en versterking van de bevoegdheden;

de responsabilisering van het management en van de beheersorganen via 2. 
het opstellen van doelstellingscontracten;

een versteviging van de controlemechanismen.3. 

De studie die werd toevertrouwd aan het bureau Eubeliusen is momenteel bijna 
klaar.

Ten slotte wijst uw verslag op de noodzaak om een aantal richtlijnen goed te 
keuren over het bijhouden van inventarissen en de inventarisverifi catie. Daarom 
heb ik gevraagd dat het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van 
het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke 
instellingen zou worden gewijzigd opdat de titel “conservator” van de collecties 
zou worden gecreëerd. Dat zou vervolgens toelaten de rechten en de plichten te 
verduidelijken die met de functie samenhangen. Een wijziging van dat koninklijk 
besluit is op 17 juli 2009 voorgelegd aan het directiecomité van de POD Weten-
schapsbeleid, dat ermee heeft ingestemd. De tekst wordt momenteel onderzocht 
door de Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid (het ICWB).

Andere maatregelen en beleidbeslissingen zullen dat reeds uitgebreide instrumen-
tarium nog komen uitbreiden en zo tegemoetkomen aan de opmerkingen die in uw 
rapport zijn geformuleerd.

Hoogachtend,

Sabine LARUELLE
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