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Kamervragen - roerend erfgoed
Publicatiedatum: 15 februari 2019
In de periode 2008-2018 stelde D66 in totaal de meeste kamervragen over roerend erfgoed
(26). De zoekterm ‘museum’ levert de meeste hits op in deze periode (45), wat neerkomt op
gemiddeld 4 per kalenderjaar.
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In bovenstaande grafieken is aangegeven hoe de kamervragen over roerend erfgoed per
kalenderjaar 2008-2018 zijn verdeeld over de politieke partijen en hoe de verdeling over
de zoektermen is.

D66 meeste kamervragen over roerend erfgoed
In de periode 2008-2018 stelde D66 de meeste kamervragen over roerend erfgoed,
totaal 26. Het CDA, de PvdA en de SP volgen met respectievelijk 22, 20 en 20 vragen.
Groep Bontes Klaveren, Lid Monasch en de fractie Van Vliet stelden in de gehele periode
slechts 1 kamervraag over roerend erfgoed.

Bredere termen meer kamervragen
De meeste kamervragen in de periode 2008-2018 werden geteld bij de brede
zoektermen museum (45), erfgoed (44) en kunst (36). De meer specifieke zoektermen als
‘kunstnijverheid’ (1), 'kunstobject', en ‘oldtimer’ (beiden 3), 'meesterwerk' (4), restauratie'
(9), 'object' (8), 'UNESCO' (8), 'schilderij' (12) en 'kunstwerk' (12) hadden aanzienlijk
minder hits.

Bronnen:
Overheid.nl, Officiële bekendmakingen - Ministerie van Binnenlandse Zaken
(MinBZK)

31 december 2018
Meetfrequentie:
jaarlijks

Verantwoording:
Voor deze meting zijn uitsluitend kamervragen geïnventariseerd en geen
kamerstukken. Een kamerstuk is een schriftelijk stuk dat tussen de Nederlandse
regering en het Nederlands parlement wordt uitgewisseld. Dit is geen zuivere
indicator voor politieke belangstelling, omdat dergelijke stukken vaak vanuit
ministeries worden geïnitieerd.
Aan de hand van een zoektermenlijst zijn de kamervragen over erfgoed uit het
totaal van de kamervragen gefilterd. De zoektermenlijst is opgesteld door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De zoektermenlijst voor roerend
erfgoed bestond uit de volgende termen: Erfgoed, Kunst, Kunstnijverheid,
Kunstobject, Kunstwerk, Meesterwerk, Museum, Object, Oldtimer, Restauratie,
Schilderij en UNESCO.
Met deze zoektermen is gezocht in de lijst van geregistreerde onderwerpen van
de kamervragen. De zoektermen leveren ook irrelevante 'hits' op die uit de
meting zijn gehaald op basis van expert-judgement van de RCE. Wanneer het
geregistreerde onderwerp geen uitsluitsel gaf is de betreffende kamervraag
inhoudelijk beoordeeld. Ook de termen die op zowel roerend als onroerend
erfgoed kunnen slaan (zoals Erfgoed en Restauratie) zijn inhoudelijk beoordeeld.
In één kamervraag kunnen meerdere erfgoedtermen voorkomen. Daarnaast
kunnen meerdere partijen samen één vraag stellen. De cijfers in de bovenstaande
grafieken staan dus niet gelijk aan het totaal aantal gestelde erfgoed gerelateerde
vragen.
Een vraag uit kalenderjaar 2012 kan in de onderzoeksresultaten van 2013
verschijnen wanneer deze is gesteld in 2012 en beantwoord in 2013. In de meting
is het kalenderjaar waarin de vraag gesteld is beschouwd als het jaar waarin de
vraag meetelt.
De bovenstaande cijfers kunnen afwijken van de gegevens gepubliceerd in
eerdere jaren. Dit komt omdat er een corrigerende hertelling heeft
plaatsgevonden.

