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Handreiking Diefstal 
bronzen buitenbeelden

Inleiding preventie bronsdiefstal

Aanleiding

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) krijgt regelmatig 
vragen met betrekking tot diefstal van bronzen buitenbeelden. 
De cijfers van de politie geven aan dat dit anno 2015 nog steeds 
een actueel probleem is.
De afgelopen jaren is een grote diversiteit aan producten ter 
preventie van diefstal op de markt verschenen. Uit de vragen 
van beheerders blijkt dat de keuze voor de meest effectieve 
maatregelen in de praktijk vaak lastig is. Deze handreiking is 
bedoeld om beheerders van buitenbeelden hierbij te helpen.

Geschiedenis, cijfers

Diefstal van kunst in de openbare ruimte is geen nieuw verschijn-
sel, maar de laatste jaren is wel een duidelijke piek te zien in het 
aantal incidenten. De economische crisis in combinatie met 
gestegen koperprijzen lijkt de belangrijkste oorzaak van die 
toename. Uit de recente cijfers van de landelijke eenheid Kunst- 
en Antiekcriminaliteit van de politie blijkt dat bronsdiefstal nog 
geregeld plaatsvindt: in 2014 zijn ruim 200 beelden gestolen, 
zowel uit de openbare ruimte als uit tuinen – ondanks de 
inmiddels weer dalende koperprijzen.

Wat is brons?

Brons is een legering van koper en tin, vaak met nog andere 
toevoegingen. Door de toevoeging van tin wordt het smeltpunt 
van koper verlaagd en daardoor is brons makkelijker te gieten dan 
koper. Dat maakt het een geschikt materiaal voor kunstwerken. 
Bronzen beelden zijn doorgaans hol gegoten. Complexere vormen 
worden gegoten in delen (segmenten) die vervolgens aan elkaar 
worden gelast. Brons is recyclebaar, maar door toevoegingen en 
verontreinigingen kan de kwaliteit van de legering achteruitgaan. 

Detail schade na diefstal aan het beeld De Denker door Auguste Rodin



Bronsgieters gebruiken daarom meestal geen gerecycled brons. 
Het in brons aanwezige koper en tin zijn weer te scheiden, maar 
daarvoor is een speciale oven met hoge temperatuur nodig.  
De prijs is al enkele jaren aan het dalen en bedraagt momenteel 
(november 2015) € 5,– per kilo. Overigens kan die prijs bij het 
aanbieden van oud koper in de praktijk lager uitvallen, omdat het 
mede afhankelijk is van de kwaliteit en de wijze van aanleveren. 
Metaaldieven nemen dus veel risico voor een tamelijk geringe 
opbrengst.

Hoe deze handreiking te gebruiken

Deze handreiking helpt beheerders van buitenbeelden te bepalen 
hoe en welke objecten effectief kunnen worden beschermd.  
Ze kwam tot stand op basis van gesprekken met bronsgieters, 
onderhoudsfirma’s, beveiligingsbedrijven, beheerders en de 
politie. Ook ervaringen in het buitenland en andere erfgoed-
vakgebieden zijn meegenomen.

Er wordt uitgegaan van collecties met meer bronzen objecten.  
In het geval van slechts één beeld, bijvoorbeeld een tuinbeeld  
van een particulier, kunnen de onderdelen betreffende culturele 
waarde en prioritering overgeslagen worden.

De handreiking bestaat uit een aantal onderdelen:
• Risicoanalyse (in kaart brengen van bedreigingen)
• Een beredeneerd overzicht van de verschillende soorten maatregelen, 

beoogd effect en aandachtspunten
• Beveiligingsplan, hoe maakt u dit?
• Checklist – In geval van een incident
• Literatuur

Let wel: met goed gekozen maatregelen kunt u het risico op 
diefstal verkleinen, maar helemaal uit te sluiten is het nooit.  
Wees daarom voorbereid op een incident. Zorg dat u een 
up-to-date lijst van belangrijke telefoonnummers en personen 
klaar hebt liggen. Zorg daarnaast dat relevante gegevens in de 
documentatie op orde zijn. Ook kunt u overwegen om van de 
meest waardevolle beelden een scan of mal te maken. Zie 
bladzijde 12: In geval van een incident.

Kort samengevat komen de volgende punten aan de orde wanneer u de 
bescherming van uw collectie effectief wilt aanpakken:
• Bepalen culturele waarde van de objecten – ten opzichte van elkaar
• Risicoanalyse voor elk object – hoe bepaal je welke beelden het 

grootste risico lopen en waaraan ligt dat?
• Prioriteren welke objecten het meeste aandacht moeten krijgen 

als het gaat om bescherming tegen bedreigingen – op basis van 
de risicoanalyse en culturele waarde.

• Opstellen beveiligingsplan met daarin per object de gekozen 
maatregelen en eventuele afspraken over opvolging.

• Na uitvoering van het plan de effectiviteit regelmatig monitoren en 
evalueren en indien nodig aanpassen.

• Wees voorbereid op een incident, de bijgevoegde checklist In 
geval van een incident helpt u daarbij.

Nieuwe kunstwerken

Het is bijzonder zinvol om in geval van nieuwe kunstwerken vanaf 
het begin, dus al bij de opdrachtverlening, aandacht te besteden 
aan de veiligheid. Overleg hierover met de kunstenaar en 
eventuele andere uitvoerenden. Zo kan hiermee bij het ontwerp  
al rekening gehouden worden, bijvoorbeeld in de constructie, 
borging en materiaalkeuze. Bijzondere constructieve of elektroni-
sche maatregelen, bijvoorbeeld RVS-staven of beveiligingssyste-
men, kunnen dan meteen al worden ingebouwd. Dat is eenvoudi-
ger en vaak goedkoper dan wanneer dit achteraf moet gebeuren.

Ook publieksparticipatie heeft doorgaans de meeste kans van 
slagen wanneer buurtbewoners al vanaf de initiatiefase betrokken 
worden, bijvoorbeeld bij keuzes als het soort kunstwerk, de 
kunstenaar, het materiaal, de locatie. Buurtbewoners voelen zich 
dan meer betrokken bij het kunstwerk en zijn eerder bereid ‘hun’ 
kunstwerk in de gaten te houden. Ze hoeven in principe niet mee 
te beslissen over keuzes voor veiligheidsmaatregelen, wel is het 
zinvol om al in een vroeg stadium vrijwilligers voor publieks-
participatie te werven.

Ervaringen delen

Tenslotte kan het delen van ervaringen over diefstalpreventie en 
incidenten met collega’s heel zinvol zijn. Samen sta je sterker. 
Social media zijn hierbij een handig hulpmiddel: bijvoorbeeld via 
de LinkedIn-groep Veilig Erfgoed.
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Bronsdiefstal risicoanalyse

Een risicoanalyse heeft als doel te bepalen of een object een risico 
loopt en hoe groot dat risico is. Deze beknopte analyse is van 
toepassing op één of meer objecten en is beperkt tot het risico 
diefstal. Elke vraag betreft een bedreiging. Beoordeel in hoeverre 
die aan de orde is.
Aan het eind van de analyse telt u de beoordelingen op. De hoogte 
van het totaal geeft een indicatie van het risico (hoe hoger, des te 
groter het risico). De totaalscore is vooral van belang om het risico 
van verschillende objecten met elkaar te vergelijken en zo te kunnen 
prioriteren, zie bladzijde 6: Beveiligingsplan bronzen buitenbeelden. 
Wanneer een bepaalde bedreiging hoog scoort (7 of hoger), is het 
sowieso raadzaam maatregelen te overwegen om de bedreiging in 
te perken. 

Voltooi eerst de risicoanalyse en beoordeel daarna aan de hand 
van de uitkomst welke bedreigingen aangepakt moeten worden 
en wat daarvoor de mogelijkheden zijn.  

Vooral wanneer de collectie een groot aantal bronzen beelden 
betreft, is prioritering zinvol. Noteer daarvoor het totaal van alle 
beoordelingen voor het object. 
De vragen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de relevante 
maatregelen die in dat geval overwogen kunnen worden om de 
specifieke bedreiging te verkleinen. De codes in de rechterkolom 
verwijzen (waar mogelijk) naar de nummers van de specifieke 
maatregelen in bladzijde 8: Bronsdiefstal maatregelen. Ze zijn 
ingedeeld in drie groepen: organisatorisch (O), constructief (C) en 
elektronisch (E).
NB: dit zijn richtinggevende suggesties voor maatregelen, het is 
geen wet van Meden en Perzen. 

U kunt per object een print maken van dit formulier en daarmee 
ter plekke de risicoanalyse uitvoeren. Vraag 1 en 2 zijn waarschijn-
lijk niet altijd goed te beantwoorden op locatie, doe dat eventueel 
voor- of achteraf.

De sokkel met achtergebleven voeten van het beeldje Staande figuur door  
P. van Heerden

Het beeldje werd teruggevonden in een sloot. Het is inmiddels gerestaureerd,  
maar staat nu binnen.
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Kunstenaar: 

Titel: 

Locatie: 

(Inventaris)nummer: 

Score
(Pt)

Suggesties voor maatregelen
(Codes verwijzen naar overzicht 
maatregelen, zie bladzijde 8)

Culturele waarde van het object

1.  Hoe waardevol is het object? 
(cultureel en financieel) 0 10 60 80 100

Niet waardevol Matig waardevol Weet niet/neutraal Waardevol Heel waardevol

Bepaal de culturele waarde,  
indien deze onbekend is  O1 

Conditie en constructie van het object

2.  Hoe uitgebreid zijn materiële, 
onderhouds- en beveiligings-
aspecten voor het object 
gedocumenteerd? 

0 7 15 20
Volledig Enkele ontbrekende Gedeeltelijk Niet
 gegevens

Creëer de betreffende  
documentatie of vul die  
aan  O2 

3.  Hoe ziet het object eruit?
0 7 20
Goed onderhouden Matig verzorgd  Slecht, onverzorgd

Zorg voor (regelmatig)  
onderhoud  O4 

4.  Uit hoeveel onderdelen is het 
object samengesteld? 0 7 20

Geheel uit een stuk Twee of drie grote delen Aantal kleine delen
 (al dan niet bevestigd) (denk aan  
  plaquettes)

Ga na of de bevestiging/borging 
verbeterd kan worden  C2 

5.  Hoe is het object aan de sokkel 
of basis bevestigd? In het 
geval van meer onderdelen, 
hoe zijn die aan de sokkel of 
aan elkaar bevestigd? 
(borging, moeren, etc.)

0 7 20
Goed of stevig Matig of gewoon Slecht of los

Ga na of de bevestiging/borging 
verbeterd kan worden  C2 

6.  Is het object, of onderdelen 
ervan, ‘handzaam’, dat 
betekent: eenvoudig door  
1 of 2 personen te dragen? 

0 7 15 20
Niet te tillen Door meer personen Door twee personen Door een persoon  
 te tillen te tillen te tillen

Creëer barrières of schillen of  
verbeter toezicht (  O4  ,  C1-3  ,  
E1-2  ; eventueel  C1-3  )

7.  Is het object, of onderdelen 
ervan, makkelijk door te 
zagen, af te breken of om te 
trekken? (‘dunne enkels’, 
smalle basis, slechte lassen) 

0 10 15 20
Nee: dik, massief Matig: speciaal Redelijk: eenvoudig Goed: eenvoudig
 gereedschap nodig gereedschap nodig te breken

Creëer barrières of schillen of  
verbeter toezicht (  O1  ,  C1-3  ,  
E1-2  ; eventueel  C4  )

8.  Staat het object op een sokkel 
of basis (1,60 m. of lager) of is 
die makkelijk te beklimmen? 

0 10 20
Ja, >1,60 m, Ja, <1,60 m, Nee
moeilijk te beklimmen te beklimmen

Creëer barrières of schillen of  
verbeter toezicht (  O1  ,  C1-3  ,  
E1-2  ; eventueel  C4  )

Omgevingsfactoren

9.  Hoe ziet de omgeving van het 
object eruit? 0 5 10

Goed onderhouden Matig verzorgd Slecht, onverzorgd

Zorg voor (regelmatig)  
onderhoud (  O4  )

10.  Hoe bereikbaar is het object? 
(staat het dicht bij een weg of 
breed pad?)

0 5 10
Heel moeilijk bereikbaar Alleen te voet bereikbaar  Makkelijk tot 

dichtbij, bereik-
baar met auto of 
gereedschap/
apparatuur

Creëer barrières of schillen  
om bereikbaarheid te beperken 
(  C1  )

Risicoanalyse (te printen formulier)

NB: De rechter kolom komt pas na voltooiing van de risicoanalyse aan de orde.
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11.  Hoe zichtbaar is het object 
overdag? (aan het oog 
onttrokken door planten en 
andere obstakels) 

0 3 7 10
Goed zichtbaar Redelijk zichtbaar Matig zichtbaar Slecht zichtbaar

Verbeter zichtbaarheid  
(  C3  ,  E3  )

12.  Hoe zichtbaar is het object 
’s nachts? 
(donkere plaats, verlichting) 

0 3 7 10
Goed, verlicht Redelijk, verlicht Matig, onverlicht Slecht, onverlicht

Creëer barrières of schillen of  
verbeter toezicht(  O1  ,  C1  ,  C3  ,  
 E1-2  ; eventueel  C4  )

13.  Staat het object in een 
afsluitbaar gebied? 0 3 7 10

Ja, dag en nacht Ja, ’s nachts Ja, maar wordt Nee
afgesloten afgesloten vergeten

Creëer barrières of schillen of  
verbeter toezicht (  O5  ,  C1  ,  
 E1-2  ; eventueel  C4  )

14.  Is het object eerder 
slachtoffer van incidenten 
geweest?

0 5 10
Nee Ja, lichte schade Ja, zware schade

Creëer of verbeter barrières of 
schillen of verbeter toezicht  
(  O5  ,  C1  ,  E1-2  ; eventueel  
 O3  , C4  in uiterste geval  C5-6  )

15.  Bevindt het object zich in een 
buurt waar vandalisme en 
diefstal plaatsvinden? 

0 5 10
Nee Ja, af en toe Ja, regelmatig

Creëer of verbeter barrières of 
schillen of verbeter toezicht 
(  O5  ,  C1  ,  E1-2  ; eventueel  
 O3  , C4  in uiterste geval  C5-6  )

Bestaande maatregelen

16.  Bieden eerder getroffen 
maatregelen nog goede 
bescherming tegen de 
bedreigingen? 

0 5 7 10
Ja Gedeeltelijk Matig Buiten werking 
geraakt

Overweeg maatregelen  
te herstellen

17.  Voldoen bestaande 
maatregelen nog voor nieuwe 
bedreigingen?  
(is de situatie veranderd, zijn 
er nieuwe zwakke plekken in 
bestaande barrières?)

0 5 7 10
Ja Gedeeltelijk Matig, versterking Nee, ze bieden
  nodig  onvoldoende  

bescherming

Verbeter de beveiliging aan de 
hand van bovenstaande punten. 
Overweeg ook informatie over 
de genomen maatregelen (  O6  )

Totaalscore 

Bijzonderheden of opmerkingen:
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Beveiligingsplan bronzen buitenbeelden

Na de uitvoer van de risicoanalyse dienen alle uitkomsten ervan 
per object vastgelegd te worden. Geef ook aan wat de belangrijk-
ste bedreigingen zijn.

Breng vervolgens in kaart welke objecten het meest risico lopen 
– de objecten met de hoogste totalen in de risicoanalyse, ofwel de 
objecten waar meer bedreigingen een beoordeling 7 of hoger 
kregen. Markeer die objecten eventueel ook op een plattegrond. 
Dit helpt om vast te stellen of er hot spots zijn en of meer objecten 
in een bepaald gebied als cluster beveiligd kunnen worden. Geef 
ook aan welke objecten de hoogste culturele waarde hebben.

Prioriteer nu de te beveiligen objecten:
1. Hoogste prioriteit: objecten met hoog risico + hoge culturele 

waarde
2. Middelhoge prioriteit: objecten met hoog risico (in volgorde 

van hoogte risico) of hoge culturele waarde 
3. Lage prioriteit: overige objecten

Bepaal per object welke maatregel(en) de grootste bedreigingen 
het meest terugdringen. Zet verschillende opties op een rij. Stel 
vervolgens vast welke maatregelen voor de betreffende situatie 
het meest (kosten)effectief zijn. De organisatorische maatregelen 
zijn het eerst aan de orde, die zijn ook doorgaans het minst 
kostbaar, maar vergen soms wat tijd (investering in uren). 
Wanneer er gaten in de schillen zijn geconstateerd, zoals objecten 
die te makkelijk bereikbaar en meeneembaar zijn, bepaal dan of 
dit door middel van constructieve maatregelen ingeperkt kan 
worden. Wanneer dat niet of onvoldoende te realiseren is, dan 
komt de derde groep – elektronische maatregelen – aan bod.
Kies voor maatregelen die de grootste bedreigingen het meest 
inperken. Eenvoudige maatregelen, zoals een laag hek of 
rozenstruiken rond het object, kunnen toch effectief zijn. 
Maatregelen om een object traceerbaar te maken (track and trace) 
verkleinen niet zozeer het risico van diefstal, maar kunnen, mits 
hieraan bekendheid wordt gegeven, wel afschrikkend werken. 

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er veel bedreigingen zijn en 
er dus een groot aantal suggesties (O, C, E) aan de orde is, kies dan 
de meest effectieve maatregelen voor de betreffende situatie. 

Omver getrokken beeld, vermoedelijk vandalisme.  Het beeld, De ziekenfondsbode door Frank Rosen,  was blijkbaar niet goed bevestigd aan de sokkel.
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Verwerk de uitkomsten in een beveiligingsplan. Dit bevat per object:
1. Locatie object
2. Prioriteit
3. Bedreigingen (op basis van de risicoanalyse) 
4. Gekozen maatregelen (met korte motivatie) 
5. Mogelijke uitvoerende partij en contactgegevens 
6. Eventuele kostenraming in tijd en geld
7. Datum uitvoering 
8. Indien opvolging aan de orde is: beschrijving hoe dit geregeld is 

en wie erbij betrokken is
9. Indien er sprake is van publieksparticipatie/toezicht omwonen-

den, beschrijf de afspraken en betrokken personen en hun 
contactgegevens

10. Wanneer en door wie wordt de effectiviteit gemonitord of 
geëvalueerd

11. Eventuele onderhoudsgegevens, accu, et cetera. 

Eventueel kan een externe adviseur beveiliging worden 
ingeschakeld voor hulp bij risicoanalyse of voor een beveiligings-
plan. Zie voor mogelijke partijen: 
www.museumconsulenten.nl/uw-museum/gebouw/veiligheidszorg/

Twee fictieve voorbeelden van verschillende situaties

Voorbeeld 1
Een klein bronzen beeld met dunne enkels is, samen met enkele 
andere bronzen kunstwerken met hoge culturele waarde, 
geplaatst in een beeldentuin nabij een kantorencomplex en een 
woonwijk.

Factoren met hoge score zijn in dit geval:
• Conditie en constructie van het object: 6, 7 en 8
• Omgevingsfactoren: 10, 11, 12 en 13
Bestaande maatregel is: camerabewaking E1

Opties voor maatregelen zijn in dit geval: 
Publieksparticipatie (  O5  ); Beperken bereikbaarheid, verbeteren 
bevestiging, verbeteren zichtbaarheid en traceerbaar maken 
(  C1-4  ); Camerabewaking en sensoren (  E1-2  ).
 O5  is relevant, want de kunstwerken liggen nabij een woonwijk. 
 C2  is hier geen optie, vanwege dunne enkels. Daarom vooral 
inzetten op  C1  en  C3 .  C4  is optioneel. Omdat hier meer kunst-
werken bij elkaar staan, is het zinvol ze als cluster te beveiligen. 
Dus barrières om de hele beeldentuin creëren, bijvoorbeeld 
paaltjes midden in de ingangspaden, zodat auto’s niet naar binnen 
kunnen. De camera zou zo moeten zijn ingesteld dat alle kunst-
werken in beeld komen. Omdat verbetering van de borging lastig 
is vanwege de dunne enkels, kan E2 (sensor) overwogen worden.

Voorbeeld 2 
Een groot bronzen beeld met heel hoge culturele waarde staat 
midden op een plein op een hoge sokkel. Op de sokkel is een 
bronzen plaquette aangebracht. Pal naast het plein bevinden zich 
– aan drie zijden – straten met autoverkeer. Het plein is verder 
omringd door kantoorpanden, dus buiten kantooruren zijn er 
geen ‘bewoners’ die toezicht kunnen houden. 

Factoren met hoge score zijn in dit geval:
• Conditie en constructie van het object: 4, 5 
• Omgevingsfactoren: 10, 12 

Opties voor maatregelen zijn hier:
Mallen of scans (  O3  ); Beperken bereikbaarheid (  C1  ). Een goede 
digitale scan is zinvol (  O1  ). Omdat het een groot beeld op een 
hoge sokkel betreft, is het beeld niet makkelijk te stelen, maar er is 
wel kans op een ramkraak, overweeg daarom het hele plein 
autovrij te maken door middel van barrières (  C1  ). De plaquette is 
een aandachtspunt (  C2  , plaquette beter borgen). Omdat er ’s 
nachts weinig toezicht is, camerabewaking aanbrengen op het 
plein (  E1  ).
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Bronsdiefstal maatregelen

Beveiligingsmaatregelen zijn onder te verdelen in drie typen: 
organisatorisch, constructief en elektronisch.1 Organisatorische 
maatregelen zijn essentieel en dienen bij elk object in enige mate 
aan bod te komen. Constructieve en elektronische maatregelen 
dienen te worden afgestemd op de situatie – op basis van een 
risicoanalyse – en kunnen per object en situatie verschillen. Een 
goed gekozen combinatie van de verschillende typen maatregelen 
kan de veiligheid van het object versterken.

Het kunstwerk blijft altijd geestelijk eigendom van de kunstenaar. 
Sommige kunstwerken zijn bovendien site specific: speciaal voor een 
bepaalde locatie gemaakt, de omgeving kan zelfs onderdeel van 
het kunstwerk zijn. Overleg daarom bij ingrijpende aanpassingen 
aan object of omgeving vooraf met de kunstenaar.

Bij de maatregelen wordt een indicatie van de kosten per object 
gegeven: 
•  € minder dan € 1000,–
•  €€ tussen € 1000,– en € 3000,–
•  €€€ boven € 3000,–
• Nihil = kosten verwaarloosbaar, maar vaak wel een zinvolle 

investering in uren. Denk bij publieksparticipatie bijvoorbeeld 
ook aan een blijk van waardering voor de betreffende 
vrijwilligers.

NB: de kosten zijn medeafhankelijk van een aantal factoren, zoals 
grootte van het object, de vorm, omgevingsfactoren, enzovoort. 
Daarom is hier slechts een globale indicatie mogelijk. Vraag voor 
specifieke kosten offertes aan bij leverende of uitvoerende partijen.

1 In de beveiligingswereld worden drie type maatregelen onderscheiden: 
organisatorisch, bouwkundig en elektronisch (OBE). Deze indeling is ook voor 
de beveiliging van bronzen beelden bruikbaar, maar omdat beelden geen 
gebouwen zijn, is het tweede type hier aangeduid met ‘constructief ’. 

Organisatorische maatregelen (O)

1. Culturele waarde van het object bepalen (kosten nihil)

Bepaal de culturele waarde van het object zelf, maar ook ten 
opzichte van de andere objecten in de collectie. Voor hulp bij het 
waarderen is kunt u bijvoorbeeld de publicatie Op de museale 
weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen raadplegen. Deze is op 
website van de RCE te downloaden. » Terug naar risicoanalyse

2. Object documenteren (€)

Het documenteren van de collectie is niet alleen voor het beheer en 
onderhoud van belang, maar ook wanneer een incident plaats-
vindt. Gegevens over het beschadigde object zijn dan nodig voor de 
opsporing na diefstal of ten behoeve van restauratie/vervanging.

Denk bij de documentatie aan het volgende:
• kunsthistorische gegevens (titel, datering, kunstenaar)
• gegevens over de kunstenaar en diens actuele adresgegevens 

(om die te kunnen bereiken in geval van problemen)
• gegevens over eventuele andere uitvoerenden (bijvoorbeeld de 

bronsgieter)
• signatuur kunstenaar of bronsgieter
• transcriptie of goede foto van eventuele aangebrachte teksten 

op het object (bijvoorbeeld de signatuur van de kunstenaar of 
een lijst slachtoffernamen op een herdenkingsmonument)

• onderhoudsgeschiedenis en conditie van het object, eventuele 
bijzonderheden en het onderhoudsplan

• fysieke gegevens: 
 - aantal onderdelen en beschrijving daarvan
 - gebruikte materialen verschillende onderdelen (bijvoor-

beeld materiaal sokkel)
 - gebruikte bevestigingen
 - gegevens over constructie en fundering
 - afmetingen van het object

• foto’s (overzichten van de verschillende zijden en detailfoto’s)
• tekeningen (ontwerp- en constructietekeningen)
• resultaten van risicoanalyse
• details over reeds genomen maatregelen om diefstal te 

voorkomen (wat, wanneer aangebracht, wat is er nodig voor 
onderhoud ervan, adres leverancier)

• details over nieuwe maatregelen
• in geval van publieksparticipatie met betrekking tot toezicht 

door omwonenden: de gemaakte afspraken en de adres-
gegevens van de betreffende omwonenden 

» Terug naar risicoanalyse
Roterende stalen staven aangebracht in een bronzen beeld
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3. Mallen of digitale scans  (€/€€)

Een stap verder dan de standaarddocumentatie gaat het maken 
van mallen of digitale scans. Op basis hiervan kan een replica worden 
gemaakt in geval van diefstal of total loss. Ook wanneer die met 
zorg en hoge resolutie gemaakt zijn, gaan er toch details van de 
‘huid’ verloren. Wel kunnen digitale scans steeds beter en goed-
koper worden gemaakt. Een aandachtspunt hierbij is ook de 
opslag, zowel van de mallen als van de digitale scans. Scans met 
een hoge resolutie zijn doorgaans van betere kwaliteit, maar 
hebben meer digitale opslagruimte nodig. » Terug naar risicoanalyse

4. Onderhoudsplan objecten en omgeving  (€)

De kunstwerken en directe omgeving moeten regelmatig worden 
onderhouden, want een verwaarloosd object of verwaarloosde 
omgeving nodigt uit tot vandalisme en diefstal. Maak daarom een 
onderhoudsplan. Leg daarin ook vast welke partij voor welk 
onderhoud verantwoordelijk is. Zorg dat het onderhoud door 
deskundige partijen wordt uitgevoerd. Verkeerde behandeling of 
te harde reiniging kunnen het kunstwerk beschadigen. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor sommige grasmaaiers. Sommige beveili-
gingsmaatregelen hebben ook onderhoud nodig. Zo moeten 
struiken die als barrière fungeren worden gesnoeid en bij veel 
elektronische maatregelen is vervanging van batterijen of accu’s 
een terugkerend aandachtspunt. Neem dit op in het onderhouds-
plan. » Terug naar risicoanalyse

5. Publieksparticipatie  (kosten nihil)

Er zijn in binnen- en buitenland goede ervaringen met 
publieksparticipatie bij de bescherming van kunstwerken in de 
openbare ruimte tegen diefstal en vandalisme. Zeker in gebieden 
waar regelmatig incidenten plaatsvinden (hot spots), is het nuttig 
één of meer welwillende buurtbewoners te betrekken bij het 
toezicht. Maak goede afspraken over wie welke acties onder-
neemt. Krijgen ze bijvoorbeeld ook een sms in geval van stil alarm 
en vooral: wie moeten ze waarschuwen – voorzie hen van de juiste 
telefoonnummers. Houd regelmatig contact met de bewoners. 
» Terug naar risicoanalyse

6. Informatie over maatregelen  (€)

Bekendheid geven aan genomen maatregelen kan heel effectief 
zijn: het schrikt dieven af. Ga hier wel voorzichtig mee om. 
Wanneer te veel details over de beveiligingsmaatregelen bekend 
zijn, kunnen dieven hier juist op inspelen. Een goede manier van 
informeren is via publiciteit in de media. Ga zorgvuldig om met de 
pers en stel zelf een persbericht op met de juiste informatie.
Ook een bordje bij het object met de melding dat het object en/of 
de omgeving beveiligd zijn, heeft een afschrikkende werking. Een 
bordje met informatie aan het publiek, met bijvoorbeeld de naam 
van de kunstenaar, titel en datering, werkt op zich niet preventief, 
maar leidt tot bewustzijn over de culturele waarde.  
» Terug naar risicoanalyse

Constructieve maatregelen (C)

1. Beperken bereikbaarheid  (€/€€)

Objecten die makkelijk met een auto bereikbaar zijn, zijn sneller 
een prooi voor dieven. Vaak is dit met eenvoudige hindernissen te 
beperken. Door palen, stenen, hekken of stekelige rozenstruiken 
rond het object te plaatsen, wordt het risico beperkt. Ook een 
greppel of sloot kan een mogelijke barrière vormen. Wanneer 
sprake is van een omheind gebied, bijvoorbeeld een park of 
plantsoen dat omgeven is door een hek of muur, kan worden 
overwogen dit gebied ’s nachts af te sluiten.
Wanneer er meer bronzen beelden in een bepaald gebied staan, 
bijvoorbeeld een plantsoen, dan kan overwogen worden ze als 
cluster te beschermen door barrières rond dit hele gebied te 
creëren. Sommige van deze maatregelen kunnen ook het 
onderhoud van het object en de omgeving bemoeilijken.

Een product dat door Prorail wordt toegepast is de struikelmat.  
Die bestaat uit stevig rubber met een stug oppervlak. De bedoeling 
hiervan is om de bereikbaarheid van het object te bemoeilijken,  
het stugge oppervlak maakt belopen lastig, maar niet onmogelijk. 
Een nadeel bij toepassing rond een kunstobject is het opvallende 
uiterlijk, dit kan esthetisch gezien een bezwaar vormen. 
» Terug naar risicoanalyse

2. Verbeteren bevestiging  (€/€€)

Sommige objecten zijn niet goed aan de sokkel of ondergrond 
bevestigd en zijn makkelijk los te halen. Objecten die uit meer 
onderdelen bestaan, zijn soms eenvoudig te demonteren. 
Overweeg vervanging van standaardschroeven of -moeren door 
diefstalproof-varianten.
Verankering aan de sokkel wordt verbeterd door enkele staven van 
roestvast staal (RVS) binnen in het object aan te brengen en het 
hiermee vast te zetten aan de sokkel. Bij nieuwe objecten kan dit 
direct tijdens het vervaardigen gebeuren. Bij bestaande objecten is 
deze maatregel om praktische redenen ingrijpender. De ingreep kan 
niet ter plekke worden uitgevoerd, het object moet losgemaakt 
worden van de sokkel en op transport naar de werkplaats van de 
uitvoerder. Er bestaat een variant waarbij een buis los om de 
RVS-staaf wordt aangebracht, zodanig dat die rond kan draaien en 
daardoor nog moeilijker door te zagen is. Bij sommige objecten, 
bijvoorbeeld beelden met dunne enkels en benen of complexe 
vormen zijn stalen staven niet geschikt. » Terug naar risicoanalyse

3. Verbeteren zichtbaarheid  (€/€€)

Een object dat goed in het zicht staat, loopt minder risico op 
diefstal dan wanneer het aan het oog onttrokken is door bijvoor-
beeld hoge struiken. Omringende struiken en bomen regelmatig 
snoeien kan een groot verschil maken. Dit maakt toezicht, ook 
door omwonenden, makkelijker.
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Wanneer het object ’s nachts slecht zichtbaar is doordat het op een 
donkere plaats staat, overweeg dan bij het object verlichting aan te 
brengen of die te verbeteren (zie E3). » Terug naar risicoanalyse

4. Traceerbaar maken (track and trace)  (€)

Er zijn verschillende methoden om objecten in geval van diefstal 
traceerbaar te maken, de voornaamste zijn onzichtbare markerin-
gen en chips.

Er bestaan verschillende producten die gebruik maken van een 
(vrijwel) onzichtbare markering van het object, bijvoorbeeld 
Synthetisch DNA (SDNA) en Smartwater. Meestal bestaan deze 
producten uit een transparante lak waaraan een stof is toege-
voegd die oplicht onder ultraviolet licht en eventueel ook 
microdeeltjes waarop codes zijn aangebracht. Deze codes zijn 
uniek voor de eigenaar die daarmee kan worden getraceerd. 

Chips worden meestal binnen in het object geplaatst. 
Aandachtspunten hierbij zijn: 
• hoe en waar wordt de chip geplaatst? 
• werkt de chip door het vaak nogal dikke brons heen?
Voorwaarde voor beide methoden is uiteraard dat iemand, 
bijvoorbeeld een handelaar, de chip of onzichtbare markering 
moet kunnen signaleren. » Terug naar risicoanalyse

5. Vervangen originele object door een replica  (€€/€€€)

In een uitzonderlijk geval kan worden besloten het origineel te 
vervangen door een replica. Dit kan een optie zijn als het een object 
betreft met een hoge culturele waarde én een hoog risico én andere 
beveiligingsmaatregelen geen optie zijn. Het origineel wordt dan 
verplaatst naar een veilige locatie, binnen of eventueel in opslag of 
depot. Overleg vooraf met de kunstenaar. » Terug naar risicoanalyse

6. Verplaatsen object  (€/€€)

Over het algemeen geen wenselijke oplossing, maar in een enkel 
uitzonderlijk geval kan het nodig zijn het object te verplaatsen 
naar een locatie waar het minder risico loopt. Zeker wanneer het 
een kunstwerk betreft dat specifiek voor de bestaande locatie is 
gemaakt, moet eerst vastgesteld worden of er geen alternatieve 
maatregelen mogelijk zijn. Wanneer verplaatsing toch aan de orde 
is, overleg dan met de kunstenaar over een geschikte alternatieve 
locatie. » Terug naar risicoanalyse

7. Herstel schade  (€/€€€)

Herstel schade die is ontstaan bij vandalisme of pogingen tot 
diefstal zo snel mogelijk. Vervang verdwenen onderdelen, 
bijvoorbeeld een plaquette met tekst, ook zo snel mogelijk. Schade 
lokt nieuw vandalisme en diefstal uit. Laat de schade herstellen 
door een deskundige partij, bij voorkeur een erkende metaal-
restaurator. In geval van verdwenen onderdelen is een ervaren 
bronsgieter de aangewezen partij. » Terug naar risicoanalyse

Elektronische maatregelen (E)

Voor alle elektronische maatregelen geldt dat aansluiting op het 
lichtnet niet overal mogelijk is, bijvoorbeeld in parken. Een 
alternatief vormen accu’s en batterijen, maar die moeten dan wel 
tijdig vervangen worden. Voor zowel camerabewaking als 
sensoren geldt dat deze in zekere mate storingsgevoelig zijn. 
Geavanceerde sensoren geven overigens een meldingsbericht af 
wanneer er een storing is. Feitelijk moeten sensoren en camera’s 
in het onderhoudsplan zijn meegenomen. Tenslotte is het goed 
regelen van opvolging in geval van een incident van groot belang; 
wie komt er in actie als er een melding is? Zonder goede opvolging 
hebben de maatregelen geen zin. » Terug naar risicoanalyse

1. Camerabewaking  (€/€€)

Met camerabewaking kan diefstal niet meteen worden voorko-
men, tenzij er een heel snelle opvolging geregeld is. Wel kan een 
camera de diefstal vastleggen en is er een signalement van de 
dader. Aanwezigheid van camerabewaking kan dieven afschrikken.
Er bestaan veel soorten bewakingscamera’s, smartcamera’s en 
wildlifecamera’s (z.g. cameratraps met ingebouwde bewegings-
melder) en zelfs fake-camera’s. De ontwikkeling van smart-
camerasystemen en cameratraps gaat snel en deze systemen 
worden steeds beter. 
Aandachtspunten zijn ook de kwaliteit en bruikbaarheid van de 
camerabeelden. Een ander belangrijk punt is het bewaren van 
opgenomen beelden en wie er wanneer toegang heeft tot de 
opnamen. » Terug naar risicoanalyse

2. Sensoren  (€/€€)

Er bestaan verschillende beveiligingssystemen op basis van 
sensoren, daarbij gaat het doorgaans om trillings-, bewegings- of 
infraroodsensoren. Wanneer de sensor geactiveerd wordt, kan 
deze een melding afgeven, bijvoorbeeld een sms aan beheerder of 
alarmcentrale. Ook kan de sensor een gekoppeld systeem 

Een voorbeeld van een elektronische maatregel: een trillingssensor
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(camera, verlichting, sprinkler, luid alarm) activeren. Dit kan 
bewakers alarmeren en dieven afschrikken. Veel hangt af van hoe 
de opvolging geregeld is. Sensoren hebben elektriciteit of 
batterijen nodig, deze laatste moeten regelmatig vervangen 
worden. Een belangrijk aandachtspunt is ook hoe een sensor 
wordt geplaatst en in hoeverre dit een ingrijpend effect heeft op 
het object. Het maken van een gat in object of sokkel is doorgaans 
niet wenselijk. Sommige trilsensoren kunnen bijvoorbeeld op de 
fundering worden gemonteerd. Ook van belang is de gevoeligheid 
van de sensor. Als die niet gevoelig genoeg is, wordt een incident 
niet gedetecteerd, maar is deze te gevoelig, dan is er regelmatig 
een loos alarm. Het is dan raadzaam de gevoeligheid van de 
sensor anders in te stellen. Tenslotte kunnen sensoren door 
omstandigheden buiten werking raken. » Terug naar risicoanalyse

3. Aanbrengen of aanpassen verlichting  (€/€€)

Verlichting bij een object voorkomt diefstal niet, het verbetert wel 
de zichtbaarheid van het object en dat kan dieven ontmoedigen. 
Wanneer een object ’s nachts slecht zichtbaar is, kan het daarom 
zinvol zijn verlichting aan te brengen. Indien in de omgeving 
verlichting aanwezig is, dan is die wellicht zo aan te passen, dat 
het object ook (beter) verlicht wordt. Ook kan verlichting in 
combinatie met een bewegingsmelder een optie zijn.  
» Terug naar risicoanalyse
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In geval van een incident – een checklist

Ondanks genomen veiligheidsmaatregelen kunnen incidenten 
zoals diefstal of een poging tot diefstal, met schade tot gevolg, 
toch plaatsvinden. Neem in zo’n geval meteen maatregelen. 
Onderstaande checklist kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Zorg dat u bent voorbereid op eventuele incidenten. Het is aan te 
bevelen om een lijst klaar te hebben liggen met relevante 
telefoonnummers en andere contactgegevens zoals e-mailadres-
sen en websites. Denk aan: 
• verantwoordelijke personen binnen uw dienst of organisatie
• politie
• leverancier van het beveiligingssysteem
• relevante databases
• kunstenaar 
• eventuele eigenaar (wanneer het kunstwerk eigendom is van 

een andere partij, bijvoorbeeld een bruikleengever)

Mocht de dader op heterdaad betrapt worden, bel dan het 
alarmnummer 112.

Het is goed om te beseffen dat er mogelijk meer personen of 
instanties bij de afhandeling ervan betrokken zijn. Onderstaand 
overzicht bevat voorbeelden van ‘derden’ die (on)gewild een rol 
kunnen spelen bij een incident.
• Bruikleen- en bewaargevers
• Burgemeester/College van B&W
• Directie eigen organisatie
• Gemeentelijke instanties (bijvoorbeeld Bureau Integriteit)
• Koninklijke Vereniging van Handelaren in Oude Kunst in 

Nederland
• Medewerkers eigen organisatie
• Media (krant, radio en televisie)
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren
• Officier van Justitie
• Omgeving van de ‘dief’ (familieleden, vrienden)
• Politie
• Privédetectivebureau
• Raad van Bestuur
• Rechercheteam
• Social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)
• Taakaccenthouder Kunst- en antiekcriminaliteit politieregio
• Veilinghuizen
• Wijkagent/wijkteam

Checklist 

1. Laat de aangetroffen toestand intact, zorg dat er geen sporen 
worden gewist. Maak foto’s van de aangetroffen toestand en 
noteer bijzonderheden. In geval van schade, zorg dat alle 
onderdelen bewaard blijven. Noteer namen en adresgegevens 
van eventuele getuigen.

2. Waarschuw verantwoordelijke personen. Indien een andere 
partij de eigenaar van het object is, waarschuw die dan direct.

3. Doe aangifte bij de politie. Voorzie de politie indien mogelijk 
van documentatie en goede foto’s van het object, zie relevante 
documentatie bij het overzicht maatregelen onder O2.  
De belangrijkste gegevens bij een aangifte zijn: 
 - Titel (of onderwerp) 
 - Naam kunstenaar 
 - Datering kunstwerk 
 - Materiaal 
 - Afmetingen 
 - Signatuur kunstenaar en bronsgieter 
 - Overige inscripties

 Ook eventuele camerabeelden van het incident zijn van belang. 

Het beeld De Denker van Rodin tijdens de restauratie door Metaalrestaurator en 
UVA-docent Tonny Beentjes
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4. Indien het object is verzekerd, meld diefstal of beschadiging 
dan bij de verzekeringsmaatschappij en stuur foto’s van de 
aangetroffen toestand. 

5. Geef het incident door aan de RCE ten behoeve van registratie 
in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Gemeenten 
en erfgoedbeheerders zoals musea kunnen dit ook zelf doen 
door een account in DICE aan te maken.

6. Indien het object is voorzien van chip of SDNA, meld dit dan bij 
de aangifte. Meld de diefstal dan ook bij de leverancier of 
meldpunt van de chip of SDNA.

7. In geval van schade, laat een erkend restaurator een conditie-
rapport en een behandelplan maken. Stuur hiervan een kopie 
naar de verzekering. 

8. Houd contact met de betrokken partijen en de politie over de 
opsporing.

9. Laat schade of ontbrekende onderdelen zo snel mogelijk 
herstellen door een geschikte partij. Schade nodigt uit tot 
verdere beschadiging.

10. Ga zorgvuldig om met de pers. Stel een persbericht op, zo bent 
u onverwachte vragen voor. Zorg voor één woordvoerder.

11. Indien het object wordt teruggevonden, meld dit dan aan alle 
betrokken partijen en pas de status van het object aan in DICE 
en eventuele andere databases. 
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Bronsdiefstal literatuur 

• Designing outdoor sculpture. Today for Tomorrow, National Institute 
for the Conservation of Cultural Property, Washington D.C. 1996.

• English Heritage; War Memorials Trust, War Memorial Theft. 
Prevention and Solutions 2009. Te downloaden via  
http://www.warmemorials.org/uploads/publications/189.pdf.

• A.W. Brokerhof, B. Ankersmit en F. Ligterink, e.v.a: Het Digitale 
Handboek Collectie-risicomanagement. Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort, software applicatie. Te downloaden van 
website RCE; begin 2016 is ook een compactere pdf-versie 
beschikbaar via de RCE-website. 

• Willem Hekman (editor), Handbook of Emergency Procedures, 
International Committee on Museum Security, 2010 
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/
minisites/icms/pdfs/English.pdf

• Rineke van Houten, Geef bronsdieven geen kans, VNG Magazine,  
nr. 10, 2012, p. 16-19.

• Rutger Morelissen, Kunst in de kou. Collectiemanagement van kunst 
in de openbare ruimte, ICN-info-blad 15, Amsterdam 2007.

• Rutger Morelissen, Van hun voetstuk, Tijdschrift van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nummer 1, 2016.

• Anne Versloot (red.), Op de museale weegschaal. Collectiewaardering 
in zes stappen. Amersfoort 2013. Als pdf te downloaden van 
website RCE 

• Eva Willems-Hirsch, Kunst- en Antiekgerelateerde Criminaliteit. 
Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012, 
Dienst IPOL, Zoetermeer 2012.

Nuttige adressen en websites

• https://veilig-erfgoed.nl (DICE)
• https://veilig-erfgoed.nl/onderwerpen/diefstal/

diefstal-van-collecties-een-checklist
• www.restauratoren.nl (Restauratoren Nederland)
• www.restaurator.nl (Restauratorenregister)
• http://www.museumconsulenten.nl/uw-museum/gebouw/

veiligheidszorg/

Voorbeeld van een waarschuwingsbordje
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