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In 2017 meldden 13 musea 93 incidenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed
(DICE). De meeste incidenten betroffen een ongeval met een collectiestuk (34). Van 2008
tot en met 2017 werden door musea in totaal 780 incidenten in DICE geregistreerd.

Aantal incidenten

Soort incidenten

Soort incidenten

In bovenstaande staafdiagrammen is het aantal door musea inDICE geregistreerde
incidenten in 2008-2017 weergegeven, evenals het aantal geregistreerde incidenten per
soort in die jaren.

Ongeluk met erfgoed meest gemeld in 2017
Ongelukken waarbij erfgoed betrokken was (25) werden in 2017 het meest inDICE
geregistreerd. In alle gevallen raakte hierbij de collectie beschadigd, op 1 geval na: een
schilderij met een glasplaat ervoor, waardoor het beschermd werd tegen de vallende
wissersteel van de schoonmaker. In de meeste gevallen is het hanteren van de collectie
oorzaak van schade, met name het laten vallen en stoten. Maar ook technisch falen van
vitrines, sokkels of ophangsystemen komt voor. De getroffen collectie bestond in 2017
voornamelijk uit glas/keramiek en sculpturen, maar ook uit schilderijen, archeologische
voorwerpen, etnografische en historische objecten. In een enkel geval hebben de
afstandhouders (koord of strip op de grond) of de borging van het werk niet goed
gefunctioneerd. In 2017 werd ook 18 maal een ongeluk met een persoon geregistreerd
waarbij echter geen schade aan de collectie werd veroorzaakt. De meest voorkomende
oorzaken waren vallen, struikelen en onwel worden van een bezoeker.

Stijging wateroverlast
Na ongelukken met erfgoed werd in 2017 vooral schade door water gemeld (22 maal).
De overlast had diverse oorzaken; lekkage door gesprongen/verstopte leidingen (5),
verzwakte dakconstructie en bouwactiviteiten (5) en grondwater (6). Eén lekkage werd
veroorzaakt door het niet opruimen van brandhaspel en bluswater die waren gebruikt
voor werkzaamheden door de bouwpersoneel. Overlast door extreme neerslag
(hemelwater en sneeuw) was de oorzaak van de rest van de incidenten. In de periode
2008-2017 werden in totaal 105 incidenten met water geregistreerd, waarvan bijna de
helft veroorzaakt werd door hemelwater of smeltwater: een lekkend dak, verstopte
hemelwaterafvoeren en overlopende dakgoten.

Geen diefstal wel vandalisme in 2017
In tegenstelling tot alle jaren daarvoor zijn in 2017 diefstallen noch inbraken
geregistreerd in DICE, wel werden 3 objecten als vermist geregistreerd. Ook vandalisme is
3 keer gemeld, in alle gevallen baldadigheid: potloodstrepen op een archeologisch object,
vernielde bekleding van gebruiksobjecten en een koptelefoon geplaatst op een sculptuur.

Brand in 2017 veelal loos alarm
De 8 geregistreerde brandincidenten in 2017 zijn, op één na, geen echte branden, maar
valse brandalarmeringen. De enige 'echte' brandschade was door brand in een
belendend pand van een extern depot waarin zowel niet-museale voorwerpen
(kantoormeubilair, -tentoonstellingsmiddelen, winkelinventaris) alsook enkele museale
voorwerpen waren opgeslagen. Deze liepen rook- en roetschade op.
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Verantwoording:
Incidenten met betrekking tot roerend erfgoed worden sinds 2008 door de
musea zelf in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) geregistreerd. In
de periode 2008-2017 hadden 124 musea een account bij de Database
Incidenten Cultureel Erfgoed. Het is onbekend hoe volledig de aangesloten musea
in hun incidentenregistratie zijn. Daarbij komt dat niet alle musea een account
hebben bij DICE. Hierdoor kunnen de geregistreerde incidenten niet als een
volledig overzicht van alle incidenten in de Nederlandse musea worden
beschouwd. De toename van registraties in 2013 en 2014 wordt veroorzaakt
door de ingebruikname van een nieuwe versie van het registratiesysteem en door
de vernieuwde aandacht voor incidentenregistratie.
Categorie 'Overige': in DICE bestaat ook de optie ‘Anders, namelijk’. De
omschrijvingen variëren van ‘achterdeur niet op slot’, ‘alarm niet aangezet’, ‘loos
alarm’, ‘kortsluiting’, ‘rookontwikkeling’ en ‘blikseminslag’, tot ‘gesprongen
gasleiding’, ‘glasbreuk’, ‘verkeerde standplaats’ en ‘koffiezetapparaat niet
uitgezet’. Een enkele keer was hierbij collectie betrokken.
Zie ook: Veilig Erfgoed of lees hier meer over het onderwerp geregistreerde
incidenten

