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hoofdstuk 4
recht inzake
cultuurgoederen
4.1

Inleiding

Cultuurgoederen hebben bescherming nodig tegen zeer uiteenlopende bedreigingen. In de eerste plaats valt te denken aan oorlogsgeweld dat zich richt tegen monumenten of historische binnen
steden. Tijdens oorlogssituaties kan misbruik worden gemaakt van
de ontstane chaos en daardoor kunnen cultuurgoederen worden
geroofd of door afpersing worden verkregen. Door hun waarde en
soms kleine omvang zijn kunstvoorwerpen sinds jaar en dag geliefd
bij dieven.1 Bovendien is kunst in musea, kerken en andere voor het
publiek toegankelijke instellingen moeilijk te beschermen. Ook in
vredestijd vormt armoede een bedreiging voor cultuurgoederen; er
kan misbruik van worden gemaakt door veel te lage prijzen te bieden voor waardevolle objecten. Cultuurgoederen vormen voor toeristen aantrekkelijke herinneringen en hebben mede daardoor grote
economische waarde. Er kan ook schade worden opgelopen van een
heel andere soort. Zo kan het milieu kwetsbare materialen aantasten
die aan de lucht zijn blootgesteld en er kan schade aan collecties in
musea of kerken ontstaan door een te hoge luchtvochtigheid.

1

Zie S.R.M. MacKenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities, Leicester: Institute of Art and Law 2005; Rapport: ‘Schone kunsten, preventieve
doorlichting kunst- en antiekhandel, <www.erfgoedinspectie.nl>.
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Voor de verschillende soorten bedreigingen zijn verschillende
soorten regels ontwikkeld. De meeste regels kennen een internationale dimensie.2 Bij de regeling van het gebruik van eigendom en de
ethiek van de handel is een internationale aanpak vanzelfsprekend
noodzakelijk.3 Door de globalisering heeft ook de handel in cultuurgoederen een mondiaal karakter gekregen.
Op grond van beschermingsregels op het terrein van behoud van
cultuurgoederen zijn aan eigenaren beperkingen opgelegd, met name
bij de verkoop van cultuurgoederen. Een eigenaar van een cultuurgoed is niet in alle gevallen vrij om daarmee te doen wat hem goeddunkt. Veel staten zijn er bijvoorbeeld toe overgegaan schilderijen die
van nationaal belang worden geacht binnen de eigen landsgrenzen
te houden. Ook zijn regels afgekondigd om culturele voorwerpen
uit ontwikkelingslanden uit de greep van de commercie te houden.
Regels gericht op het fysieke behoud en onderhoud van cultuurgoederen zijn vaak van nationale oorsprong, zoals in Nederland voorheen de Monumentenwet, thans de Erfgoedwet.4 Er zijn op dit vlak
echter ook regels van internationale herkomst, vaak geëntameerd
door de UNESCO.
Tot besluit van deze inleiding zij opgemerkt dat een kunstenaar
zich krachtens zijn ‘droit moral’ kan verzetten tegen aantastingen
van zijn creatie, hoewel het positieve resultaat van dit verzet niet
2

3

4

J.H. Merryman, ‘Two Ways of Thinking about Cultural Property’, American Journal of International Law 1986, 80, p. 831-832 (p. 831); D. Shapiro, ‘Cultural Property
and the International Cultural Property Society’, International Journal of Cultural
Property 2005, p. 1; J.H. Merryman, ‘Cultural Property Internationalism’, Inter
national Journal of Cultural Property 2005, p. 11-39.
Vgl. L.V. Prott, ‘Unesco and Unidroit. A Partnership against Trafficking in Cultural
Objects’; N. Palmer, ‘Statutory, Forensic and Ethical Initiatives in the Recovery of
Stolen Art and Antiquities’, in: N. Palmer (ed.), The Recovery of Stolen Art, London:
Kluwer Law International 1998, p. 205-215. Veel voorbeelden en tevens een bespreking van het Franse recht zijn te vinden in: G. Carducci, La restitution internationale
des biens culturels et des objects d’art, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence E.J.A. 1997.
Zie over de per 1 juli 2016 van kracht geworden Erfgoedwet G.L. Dusseldorp & J. Nijland, ‘Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van (onroerend) cultureel
erfgoed in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Gevolgen voor de (notariële) praktijk
nader beschouwd’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2015, 95, p. 550-559.
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altijd is verzekerd. Zijn belangen worden afgewogen tegen die van de
eigenaar.
4.2

Cultuurgoederen

Het belang van cultuurgoederen is divers. Zij hebben in de eerste
plaats een culturele waarde, doordat zij de geschiedenis van mensen en gemeenschappen representeren. Dit ligt reeds besloten in de
definitie van ‘cultuurgoed’ uit de Erfgoedwet: roerende zaak die deel
uitmaakt van cultureel erfgoed. Onder ‘cultureel erfgoed’ wordt vervolgens verstaan: uit het verleden geërfde materiële en immateriële
bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of
ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen,
onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden,
overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige
generaties een referentiekader bieden (art. 1.1 Erfgoedwet).
Daarnaast hebben veel cultuurgoederen een artistieke waarde,
en daarmee vaak ook een omvangrijke geldswaarde. Los hiervan
vormen zij een bron van kennis en van inspiratie. Het begrip cultuurgoederen verwijst zowel naar beelden en schilderijen als naar
gebruiksvoorwerpen die vanwege hun schoonheid of historische
betekenis een bepaalde waarde hebben gekregen. Die waarde kan
zijn gelegen in de esthetische waarde, in een bijzondere vaardigheid
of in de betekenis voor een culturele gewoonte. Een voorwerp kan
louter vanwege de geschiedenis een specifieke waarde krijgen. Een
kostuum van Florence Nightingale ontleent zijn waarde niet aan zijn
ouderdom, kwaliteit of schoonheid, maar aan het feit dat zo’n illustere vrouw het heeft gedragen. De waarde die aan goederen wordt
gehecht kan veranderen door een verandering in opvattingen en
omstandigheden.5 De waarde die cultuurgoederen belichamen kan
daardoor toenemen, maar ook afnemen; denk aan creaties van kunstenaars die in de vergetelheid zijn geraakt of aan plakplaatjes van
5

Zie ook: I. van der Vlies, ‘La Ronde de Nuit’, Boekman 96, p. 56-57.
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sporthelden uit vervlogen tijden. Het begrip ‘cultuurgoed’ is, kortom,
niet vast te omlijnen.
Sommige cultuurgoederen verkrijgen hun betekenis in belangrijke mate door een bepaalde context. Aan een enkele waterkan uit
de zeventiende eeuw komt op zich wellicht weinig betekenis toe,
maar het is mogelijk dat deze als onderdeel van een heel servies,
geplaatst op een tafel in een bepaalde kamer, een beeld van een voorbije beschaving completeert. Sommige voorwerpen hebben betekenis doordat zij onderdeel zijn van een ensemble. Deze betekenis kan
worden versterkt doordat het ensemble zich op een bepaalde plaats
bevindt. Die voorwerpen hebben, anders gezegd, vooral betekenis
in situ. Die opmerking geldt ook voor voorwerpen in piramides of
in landschappen met een bepaalde betekenis.
Een roerende zaak kan dus om zichzelf waardevol zijn of in
samenhang met zijn omgeving. Onroerende goederen of landschappen kunnen ook culturele waarde hebben en om die reden als cultuurgoederen worden aangemerkt. De aanmerking als cultuurgoed vloeit
steeds voort uit de betekenis die aan het goed wordt gehecht. Daarom
wordt ook wel opgemerkt dat het onderscheid tussen immateriële en
materiële goederen te verwaarlozen is. Wat nu onder immaterieel
cultuurgoed wordt verstaan, zoals dans en muziek, vindt immers
ook steeds neerslag in materie, zoals kostuums en instrumenten. Wat
bewaard kan worden, zijn de materiële weergaven of de kennis om de
voorstelling uit te voeren. Voor andere fysieke voorwerpen geldt ook
dat zij pas aangewezen worden als te bewaren voorwerpen wanneer
hun betekenis wordt herkend en erkend. In die gevallen is het verhaal
achter het object van groot belang. Voor de herkenning en de erkenning van de betekenis van een abstract schilderij van Mondriaan
hebben veel mensen een toelichtend verhaal nodig. Zo zijn immate
riële en materiële waarden met elkaar verweven.
Bij het treffen van beschermingsregels wordt doorgaans een op de
betrokken regeling toegesneden definitie van ‘cultuurgoederen’ gegeven. Onder cultuurgoederen kunnen zowel roerende als onroerende
goederen worden verstaan.
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4.3

Regels betreffende de handel

4.3.1 Handelswaarde en culturele waarde
De verdragsregels inzake de wereldhandel die onder de vlag van de
WTO tot stand zijn gekomen, zijn in beginsel ook van toepassing op
de handel in roerende cultuurgoederen, zij het dat daarop uitzonderingen zijn te maken.6 De verdragsregels passen in de juridische traditie waarin de regels van het recht de vrijheid van de handel zo veel
mogelijk beschermden.7 Een cultureel voorwerp mocht als elk ander
goed van eigenaar wisselen. Af en toe werden wel ethische vragen
gesteld bij verplaatsingen uit het ene land naar het andere. Griekenland verkondigt al jaren dat de ‘Elgin Marbles’ thuishoren in Athene,
en niet in het verre British Museum in Londen. De Griekse argumenten liggen voor de hand. De goederen zijn verkocht toen Griekenland er niets over te zeggen had, omdat het land in die tijd deel
uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Zodra dat weer mogelijk was,
namelijk zodra Griekenland zelfstandigheid had verkregen, begonnen de pogingen om ze terug te krijgen. Er is dus niet berust in de
vermeende onrechtmatigheid van de uitvoer. De Griekse argumenten hebben betrekking op de grote culturele waarde van de objecten
in hun oorspronkelijke omgeving, het herstel van het gehele monument en de symbolische betekenis ervan voor de nationale geschiedenis.8 Er zijn echter ook tegenargumenten aan te voeren, ontleend aan
het belang de voorwerpen de best mogelijke bescherming te bieden
en toegankelijk te houden voor de wereldgemeenschap. De monumenten zouden in het British Museum beter gehuisvest zijn omdat
ze niet blootstaan aan de invloeden van het weer en de Atheense
6
7
8

Zie P. van den Bossche, Free Trade and Culture, A Study of Relevant WTO Rules
and Constraints on National Cultural Policy Measures, Amsterdam: Boekmanstudies
2007. ‘Kunst en vrijhandel’, SICAmag 2006, 30.
Vgl. P.J.I.M. de Waart, Internationale bescherming van cultuurgoed als natuurlijke
hulpbron (preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 109, Deventer: Kluwer 1994, p. 13 e.v.
J.H. Merryman, Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural
Property, Art and Law, Den Haag: Kluwer Law International 1985.
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smog. De plaats van de monumenten in het werelderfgoed is in het
British Museum veiliggesteld. De documentatie van de objecten is
daar bovendien goed verzorgd en het publiek heeft er vrije toegang.
Dergelijke kwesties spelen bij de vraag waar kunst thuishoort
steeds een belangrijke rol. Hoort kunst thuis op plaatsen waar zij is
gemaakt? Veel kunst wordt niet voor een bepaalde plaats gemaakt.
En wie bepaalt wanneer wat het geval is? Zij kan daar horen waar
zij is gemaakt, maar ook in dit opzicht is de geschiedenis vaak niet
opnieuw te schrijven. Door de verplaatsingen is er een eigen dynamiek
in de voorwerpen en in de beleving ervan gebracht. Een volledige
herordening van alle kunstvoorwerpen naar de plaats van oorsprong
zou een onmogelijke opgave zijn, terwijl de oorspronkelijke situatie
in de landen van herkomst vaak drastisch is gewijzigd. De afweging
van de argumenten kan in de verschillende gevallen verschillend uitpakken. Incidenteel wordt kunst teruggegeven, bijvoorbeeld kunst
die ten gevolge van koloniale verhoudingen was weggehaald uit de
voormalige kolonie. Dat gebeurt dan meestal in het geval een staat
of een museum de huidige eigenaar is. Sommige musea stellen zelf
herkomstonderzoek in of maken de herkomstgegevens bekend.9
In hoeverre de teruggave van kunst kan bijdragen aan het ongedaan maken van het onrecht dat binnen de koloniale verhoudingen
is geleden, is nog steeds onderwerp van debat. Hetzelfde kan worden
opgemerkt voor goederen die tijdens een bezetting of oorlog zijn ontvreemd. Zo zoekt China naar voorwerpen uit het Zomerpaleis die tijdens de oorlog met de Fransen en de Britten in de negentiende eeuw
buiten het land zijn gebracht.10 Er is geen verdrag dat de restitutie
regelt van voorwerpen die lang geleden zijn ontvreemd. Of een goed
moet worden gerestitueerd naar het land van herkomst wordt vaak
geregeld in diplomatiek overleg. Sommigen pleiten voor het ontwikkelen van alternatieve geschillenbeslechtingscommissies over deze

Vgl. ‘Museum stelt zelf illegale kunst ter discussie’, NRC Handelsblad, 27/28 mei
2006, p. 9.
10 Zie over deze problematiek: Zuozhen Liu, The case for repatriating China’s cultural
objects, (diss. UvA), Singapore: Springer, 2015.
9
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zaken.11 Er is al een Intergovernmental Committee for promoting the
Return of Cultural Property to its countries of origin or its Restitution
in Case of Illicit Appropriation, onderdeel van UNESCO. Het secretariaat daarvan brengt regelmatig verslag uit. Een van de zaken die
voorliggen is de mogelijke restitutie van de Elgin Marbles, zij het dat
het Verenigd Koninkrijk een aanbod tot bemiddeling door het Intergovernmental Committee in 2015 van de hand heeft gewezen.
Er zijn geen eenvoudige criteria op te stellen voor een verplichting
tot teruggave. Veel voorwerpen zijn immers lang geleden en zonder
een juridische smet van eigenaar gewisseld, veel voorwerpen zijn van
het begin af aan niet voor een bepaalde fysieke omgeving gemaakt, en
de complexiteit van een financiële regeling voor compensatie van het
verlies en de gemaakte kosten is niet te verwaarlozen. Aan de andere
kant liggen er zeer invoelbare claims tot het terugbrengen van voorwerpen naar een nog bestaande omgeving in het land van herkomst,
terwijl ze daar waren gestolen tijdens een oorlog. Een volledige herordening wordt niet nagestreefd. Wel zijn er inmiddels verdragen die
de actuele handel beogen te reguleren. Staten die hun nationaal erfgoed willen beschermen en willen bijdragen aan de bescherming van
cultureel erfgoed in het algemeen, kunnen zich daarbij aansluiten.
4.3.2 Het UNESCO-verdrag inzake onrechtmatige
internationale handel
Het belangrijkste verdrag met normen voor de handel in cultuurgoederen is het UNESCO-verdrag uit 1970 inzake het verbieden en
verhinderen van onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van culturele goederen.12 In 2011 is een conferentie gewijd aan
het veertigjarige bestaan ervan.13 In de considerans van het v erdrag
11 Vgl. M. Cornu & A.M. Renold, ‘New Developments in the Restitution of cultural
property: Alternative means of Dispute Resolution’, International Journal of Cultural
Property 2010, 17, p. 1-31.
12 Overeenkomst van 14 november 1970, Trb. 1972, 50.
13 UNESCO, The Fight against the illicit trafficking of cultural objects, The 1970 Convention: past and future. Information kit, Paris: UNESCO Headquarters. Het document
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spreken de staten hun bezorgdheid uit over de illegale handel in cultuurgoederen en de onherstelbare schade die daarvan het gevolg is.
Daarbij worden de plunderingen van archeologische vindplaatsen
speciaal genoemd. Over de mogelijke effectiviteit van het verdrag
zijn de opstellers bescheiden. Een verdrag alleen kan de cultuurgoederen niet beschermen. Voor het succes ervan moet het besef groeien
dat cultuurgoederen waarde voor gemeenschappen hebben en moeten worden beschermd. Er moeten praktische maatregelen komen.
Registers moeten worden opgesteld, er moeten vindplaatsen worden
beschermd, en er moet globale samenwerking komen. De essentiële
norm van het verdrag is duidelijk: een bezitter van een onrechtmatig
verworven cultuurgoed moet het teruggeven. De aangesloten staten
moeten zelf zorgen voor een juridisch beschermingsstelsel, aan de
hand waarvan kan worden uitgemaakt wat in die staat onrechtmatige verwerving is en hoe de vordering tot rechtsherstel kan worden
ingekleed.
Over de mate waarin het verdrag moet worden geïmplementeerd,
bestaan verschillende opvattingen.14 Die ruimte voor verschillende
interpretaties is uitdrukkelijk bedoeld, behalve in de centrale artikelen (art. 7, ontvreemding uit een museum of een dergelijke instelling,
en art. 9, inspanningsverplichting van de staten voor onderling hulp).
Deze moeten in ieder geval in nationaal recht worden omgezet.
Net als vele andere westerse staten heeft Nederland lang geaarzeld voordat werd besloten tot een vergaande implementatie.15 Bij de
kunsthandel was er nogal wat verzet tegen de regels inzake onrechtmatige invoer. De handelaren vreesden dat de regels zouden leiden
tot de verplichting tot een moeilijk en belastend onderzoek naar de
bevat veel data, waaronder een overzicht van de aangesloten staten, een literatuurlijst
en een overzicht van succesvolle restituties.
14 Zie P. O’Keefe, Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Traffic, Leicester: Institute of Art and Law 2000, p. 26-31; P. Gerstenblith, Art, Cultural Heritage
and the Law, Cases and Materials, Durham, NC: Carolina Academic Press 2004.
15 Bovendien was de vraag of er voor het Unidroit-verdrag moest worden gekozen. Die
keuze is bij brief van 19 juli 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 29 314, nr. 8) verworpen.
Het belangrijkste argument ertegen is de ruime en vage definitie van het begrip ‘cultuurgoed’.

130

Content.indd 130

14-Feb-17 11:45:25

 erkomst en een verschuiving van het risico in hun richting. Het
h
directe Nederlandse belang was al veiliggesteld, namelijk de mogelijkheid om cultuurgoederen van erkend nationaal belang binnen de
Nederlandse grenzen te houden. Dit beschermingsstelsel is neergelegd in de Wet behoud cultuurbezit uit 1984, per 1 juli 2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Bij de tweede fase van implementeren speelt
wel een, ook door Nederland erkend, algemeen belang, namelijk dat
kunstvoorwerpen uit ontwikkelingslanden niet met een groot nadeel
voor die landen op de commerciële markt komen en cultuurgoederen
niet aan de gemeenschap worden onttrokken. Veel ontwikkelingslanden hadden het verdrag al kort na de totstandkoming in 1970
ondertekend en implementatiemaatregelen uitgevoerd.16
Regeling in de Implementatiewet en de Erfgoedwet
Het verdrag voorziet erin dat elke staat zelf nader kan bepalen wat
onder ‘cultuurgoederen’ wordt verstaan. In de Implementatiewet
uit 200917 – op grond waarvan een mix van bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke beschermingsvormen is geïntroduceerd18 – is voor de volgende definitie gekozen: goederen die om
godsdienstige of wereldlijke redenen door elke Staat zijn aangewezen als belangrijk voor de oudheidkunde, de prehistorie, de geschiedenis, de letterkunde, de kunst of de wetenschap en derhalve van
wezenlijk belang zijn voor zijn cultureel erfgoed en die behoren tot
de in artikel 1 van het verdrag opgesomde categorieën (art. 1 aanhef
onder d Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen).
De laatste zinsnede volgt onder andere uit artikel 2 en 4 van het
16 De stand van de ondertekeningen wordt online bijgehouden op UNESCO.org.
17 Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer
of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen, Stb. 2009, 255 (Kamerstukken II
2007/08, 31 255).
18 Zie ook: N.M. van der Horst, ‘UNESCO 1970 en de bescherming van cultuurgoederen’, AA oktober 2009, p. 266-271; H.E.G.S. Schneider & K.R.M. Lubina, ‘De Nederlandse Implementatie van het UNESCO Verdrag – Best of two worlds or wishful
thinking?’, AA februari 2010, p. 80-81; M. Kleijn, ‘Illegale handel in cultuurgoederen’, NJB 2009, 2196.
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v erdrag en is toegevoegd om elke twijfel weg te nemen dat deze definitie spoort met hetgeen het verdrag zelf beoogt. Het gaat steeds om
de combinatie van de waarde van het goed zelf en de betekenis ervan
voor het land van herkomst.19 De teruggave van cultuurgoederen op
basis van het UNESCO-verdrag 1970 wordt thans geregeld in § 6.1
van de Erfgoedwet, waarbij de definitie van de implementatiewet
nagenoeg ongewijzigd is overgenomen.20
Het verdragsstelsel voorziet in plichten voor zowel de exporterende als de importerende staatde staat. De ene staat moet regelen
dat cultuurgoederen het land niet zonder toestemming van de overheid mogen verlaten. Andere aangesloten staten treffen voorzieningen om een cultuurgoed dat desondanks in strijd met de betrokken
nationale regels buiten de grenzen van een staat is gebracht en bij
hen is geïmporteerd, weer aan de gelaedeerde staat terug te bezorgen. De omvang van de bescherming ligt voor een belangrijk deel
in de handen van de staat van waaruit mogelijkerwijs wordt geëxporteerd. Indien bijvoorbeeld een Afrikaanse staat, zoals Mali, een
ruime definitie van cultuurgoed hanteert, ontstaat er voor een aangesloten Europese staat waarin wordt geïmporteerd een ruime plicht
tot teruggave van onrechtmatig geëxporteerde goederen.
Voor Nederland zelf zijn met betrekking tot de illegale export van
cultuurgoederen uit Nederland in artikel 3.18 Erfgoedwet21 de volgende categorieën goederen aangewezen: individueel aangewezen
beschermde cultuurgoederen (zie art. 3.7 Erfgoedwet) en cultureel
erfgoed in openbare en kerkelijke en archiefcollecties, mits opgenomen in een inventaris, evenals roerende onderdelen afkomstig van
rijksmonumenten en onrechtmatig opgegraven archeologische vondsten (zie art. 4.22 Erfgoedwet).

19 J. Gordon, ‘The Unesco Convention on the Illicit Movement of Art Treasures’,
Harvard International Law Journal 1971, 12, p. 542. Zo ook: EHRM 5 januari 2000,
NJ 2000, 571 (Beyeler v. Italië).
20 Zie art. 6.1 sub c Erfgoedwet en de MvT, Kamerstukken II 2014/15, 34 109, p. 20.
21 Dit geldt zowel voor UNESCO-verdrag 1970 als Richtlijn 2014/60/EU.
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Voor wat betreft de aanpak van illegale import vormt artikel 6.3 Erfgoedwet thans het kernartikel; hierin is het verbod vervat tot invoer
in Nederland van onrechtmatig uitgevoerde of ontvreemde cultuurgoederen. Van illegale invoer is sprake zodra er bij de verwerving
van het goed op enige manier in strijd wordt gehandeld met het
recht van de staat vanwaar het goed wordt uitgevoerd. Dat kan zich
voordoen ingeval het goed in strijd met recht betreffende archeologische opgravingen is verworven, indien het in een staat illegaal uit
een museale collectie is verwijderd, of anderszins in strijd met het
geldende recht is gehandeld. De wet geeft de Minister de bevoegdheid cultuurgoederen die vermoedelijk illegaal zijn ingevoerd in
bewaring te nemen (art. 6.4-6.6 Erfgoedwet). De bevoegdheid om
een onrechtmatig uitgevoerd cultuurgoed terug te vorderen berust
bij de betrokken staat (vanwege het algemeen belang) en de eigenaar
van het goed. De rechtsvordering tot teruggave wordt geregeld in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1011a-1011d). In het
Burgerlijk Wetboek wordt geregeld dat bepaalde verweren van de
huidige bezitter tegen de terugvordering falen (art. 3:86a BW). Dat
de huidige bezitter het cultuurgoed te goeder trouw heeft gekregen,
ontslaat hem niet van de plicht tot teruggave. Het algemeen cultureel
belang dat een cultuurgoed niet onrechtmatig uit het land van herkomst verdwijnt, is door de wetgever boven het belang van de goede
trouw van de bezitter gesteld. Daarmee heeft Nederland voor een
ruimhartig stelsel tot teruggave besloten, dat op zich goed aansluit
bij het stelsel van het verdrag, maar een belangrijke inbreuk vormt op
de Nederlandse regels inzake verjaring en derdenbescherming. Het
verdrag vraagt om maatregelen die een einde maken aan de praktijken van ongewenste uitvoer, en de Nederlandse regels kunnen daarbij een effectief middel zijn. Effectiever in ieder geval dan het stelsel
van Zwitserland22 en de Verenigde Staten;23 deze landen retourneren
22 Zie het Zwitserse Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer van
20 juni 2003.
23 Convention on Cultural Property Implementation Act 1982, 19 U.S.C. 2600. Australië
gaat juist weer veel verder. Het geeft ook terug aan niet-aangesloten staten (Protection
of Movable Cultural Heritage Act van 1989).
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alleen indien op basis van het verdrag ook nog bilaterale verdragen
zijn gesloten.
Vanwege het feit dat twee vorderingen naast elkaar kunnen worden ingesteld, zowel door de betrokken staat als door de oorspronkelijke eigenaar, kunnen er complicaties ontstaan. Bovendien is niet
uitgesloten, ingeval het cultuurgoed in de loop van de tijd in verschillende landen is geweest, dat verschillende staten van oordeel zijn
dat het juist bij hen rechtmatig werd ingevoerd, maar onrechtmatig
werd uitgevoerd. Of iemand eigenaar is geworden van het betrokken
goed, zal naar Nederlands IPR moeten worden beoordeeld naar het
recht van het land waar het goed zich op het tijdstip van de op eigendomsoverdracht gerichte rechtshandeling (normaliter een koopovereenkomst) bevindt.24
Is eenmaal uitgemaakt aan wie het eigendomsrecht toevalt, dan
kan het onder omstandigheden billijk zijn dat aan degene die het
goed verliest, een vergoeding wordt toegekend. Artikel 3:86b lid 2 BW
bepaalt dat de rechter de bevoegdheid heeft degene die het cultuurgoed verliest, een billijke vergoeding toe te kennen. Zo’n vergoeding
kan aangewezen zijn indien degene die het goed moet afstaan, te goeder trouw was en bij de verwerving ervan de nodige zorgvuldigheid
heeft betracht. Bij de bepaling van de omvang van de vergoeding moet
volgens artikel 3:87a BW rekening worden gehouden met de hoedanigheid van partijen, de betaalde prijs en de zorgvuldigheid. Voor de
beoordeling van de zorgvuldigheid wordt meegewogen of de bezitter
elk redelijkerwijs toegankelijk register met betrekking tot gestolen
cultuurgoederen en andere relevante informatie die hij redelijkerwijs
had kunnen verkrijgen, heeft geraadpleegd.25 Ook is van belang of
24 HR 3 september 1999, NJ 2001, 405 m.nt. ThMdB. Dit vloeit voort uit de lex rei
sitae-regel die thans in art. 10:127 lid 1 BW te vinden is.
25 Vergelijk de jurisprudentie inzake de onderzoeksplicht van kopers van tweedehands
auto’s: HR 4 april 1986, NJ 1986, 810 (Apon/Bisterbosch), HR 7 oktober 2005, NJ
2006, 351 (Coppes/Van de Kolk) en HR 21 oktober 2011, NJ 2011, 494 (DFM/Mobiel
Lease BV). Vergelijk voorts t.a.v. de onderzoeksplicht van kunstkopers HR 14 januari 2011, NJ 2012, 88; hierin werd o.a. geoordeeld dat het feit dat een schilderij van
Mesdag voor ‘een bijzonder lage bedrag’ te koop werd aangeboden aanleiding voor
twijfel omtrent de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper had kunnen vormen.
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hij zich tot toegankelijke instanties heeft gewend. Voorts wordt nagegaan of hij alle stappen die redelijkerwijs van hem mochten worden
verwacht, heeft gezet. Een handelaar worden verdergaande verplichtingen opgelegd. Deze moet zich ook vergewissen van de identiteit
van de verkoper. Hij moet een schriftelijke verklaring vragen waarin
staat dat de verkoper bevoegd is over de zaak te beschikken. De gegevens die hij van de verkoper heeft verkregen, moet hij vervolgens in
een door hem bij te houden register opnemen. Voor een veilinghouder gelden dezelfde verplichtingen, ook als hij uiteindelijk het goed
niet ter veiling brengt. Het zijn wellicht zware verplichtingen, maar
ze zijn toch redelijk te noemen. Zonder de verplichting tot een herkomstonderzoek en de verplichting daaruit consequenties te trekken
valt illegale handel niet tegen te gaan. Hoe de rechter de verschillende
factoren zal wegen, moet nog worden afgewacht.
De mogelijkheid een vordering in te stellen verjaart vijf jaar na
de dag waarop de identiteit van de bezitter bekend is geworden, of
in ieder geval na dertig jaar vanaf het moment dat het buiten het
grondgebied van de verdragsstaat van herkomst is gebracht, tenzij
het gaat om cultuurgoederen uit openbare collecties of om kerkelijke
goederen. In de laatste gevallen is de termijn 75 jaar. De termijn is
langer omdat musea en kerken kwetsbaarder zijn voor diefstal. De
mogelijkheid de claim goed te onderbouwen neemt met het verloop
van de jaren wel af. Zo is een handelaar slechts gedurende 7 jaren verplicht zijn administratie te bewaren. Dat aan de hand van zijn eigen
administratie kan worden aangetoond dat hij onzorgvuldig heeft
gehandeld bij de verwerving, is na verloop van zeven jaar dus bijna
een ondoenlijke zaak.
Er is afgezien van een regeling van strafrechtelijke handhaving vanwege de verwevenheid met bestaande strafbepalingen. De
geadresseerde handelingen zijn al strafbaar. Zo is het verwerven,
voorhanden hebben of overdragen van gestolen goederen in Nederland al strafbaar gesteld (art. 416 en 417bis Sr), en zijn er bepalingen
die bepaalde vormen van handelen rond de herkomstbepaling strafbaar stellen (art. 437 Sr). De handhaving is verder privaatrechtelijk.
In artikel 3:87a BW is een extra zorgvuldigheidsnorm opgenomen.
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Voor de handhaving van de normen van het verdrag en de wettelijke
regeling is goede voorlichting van groot belang. Iedereen moet ervan
op de hoogte zijn dat het meenemen van cultuurgoederen onrechtmatig kan zijn. Ook moet er steeds ruchtbaarheid worden gegeven
aan het verdwijnen van belangrijke cultuurgoederen. Voorts houden
Erfgoedinspecteurs en andere daartoe aangewezen ambtenaren (bijv.
douaniers) toezicht op de naleving van de Erfgoedwet (zie art. 8.3).
De ambtenaren kunnen zonder toestemming woningen binnentreden, vragen om het tonen van cultuurgoederen en ruimten verzegelen; eventueel kan de sterke arm worden ingeschakeld (art. 8.6 Erfgoedwet). Over de uitwisseling van gegevens zijn afspraken gemaakt
in de Kaderovereenkomst tussen de minister van OCW en de minister van Financiën. De minister kan een cultuurgoed waarvan het
vermoeden bestaat dat het illegaal is ingevoerd in bewaring nemen
(art. 6.4 Erfgoedwet). Een dergelijke beslissing tot inbewaringneming
is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Naar aanleiding van de implementatie van het verdrag is begonnen met de installatie van een database voor gestolen cultuurgoederen.26 Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van een Register
voor gestolen kunst en antiek, dat overigens niet toegankelijk is voor
publieke raadpleging. De Nederlandse gegevens worden aangeleverd
aan de database van Interpol die (na registratie) wel voor eenieder
toegankelijk is.27 Daarnaast kan – tegen betaling – worden gebruikgemaakt van het op basis van particulier initiatief opgezette Art loss
register (zie artloss.com).
4.3.3 Het behoud van cultuurgoederen op grond van de
Erfgoedwet
Nederland heeft al geruime tijd geleden maatregelen getroffen om
illegale export van cultuurgoederen uit Nederland tegen te gaan. De
eerste maatregel was het Deviezenbesluit 1945. Dit verbood export
26 Kamerstukken II 2005/06, 29 314, nr. 20.
27 Zie brief van de Staatssecretaris van OCW d.d. 13 juli 2012, Kamerstukken II
2011/12, 31 255, 13.
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van kunstwerken, behoudens vergunning. Door deze maatregel werd
tegengegaan dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog Nederlandse
kunst tegen aanlokkelijke prijzen aan het buitenland werd verkocht.
Dat stelsel is vervangen door de Wet tot behoud van cultuurbezit
van 1984 (Stb. 49). Deze wet, inmiddels opgegaan in de Erfgoedwet,
bevatte tevens de implementatie van het UNESCO-verdrag van 1970
voor zover het gaat om het bestrijden van export van cultuurgoederen die in Nederland zouden moeten blijven. Een aanwijzing als
beschermd cultuurgoed (zie art. 3.18 Erfgoedwet) geldt namelijk
tevens als een aanwijzing voor de bescherming van de Nederlandse
voorwerpen in de zin van het UNESCO-verdrag van 1970. Onder het
regime van de WBC was sinds 1984 geregeld dat cultuurgoederen
die op een lijst waren vermeld het land pas mochten verlaten indien
het voornemen tot verplaatsing was gemeld aan de Minister van Cultuur. Dit is thans geregeld in hoofdstuk 4 van de Erfgoedwet, waarbij
het instrument van de lijst is vervangen door dat van een register;
art. 3.11 Erfgoedwet. De bescherming tegen illegale uitvoer vanuit
Nederland is dus ouder dan de regeling tot teruggave aan andere landen van illegaal binnen Nederland gebrachte goederen.
De Erfgoedwet heeft ook betrekking op de eigendom van openbare lichamen; § 2.1 betreft het beheer van museale cultuurgoederen
van de Staat, § 4.2 regelt de bescherming van cultuurgoederen die
eigendom zijn van de Staat, provincies, gemeenten of andere publiekrechtelijke rechtspersonen, en § 4.3 doet datzelfde voor cultuurgoederen die deel uitmaken van een openbare of kerkelijke collectie. In
de praktijk worden deze goederen niet als beschermd aangemerkt,
omdat van de overheid wordt verwacht dat zij de nationale belangen
bewaakt en dat de musea daaraan bijdragen. Lagere overheden kunnen dus toestemming tot export verlenen, maar de veronderstelling
was dat zij dat niet zouden doen (art. 4.21 Erfgoedwet). Gaat een van
de lagere overheden toch over de schreef, dan kan de rijksoverheid het
besluit tot vervreemding via het vernietigingsrecht (art. 268 Gem.w
en art. 261 Prov.wet) corrigeren. Bij het gebruik van het vernietigingsrecht is het niet noodzakelijk dat de centrale overheid zich houdt aan
de criteria van de Erfgoedwet. In het geval van de dreigende verkoop
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van ‘Compositie met twee lijnen’ van Mondriaan door de gemeente
Hilversum heeft de regering laten weten het besluit tot verkoop te
zullen vernietigen.28 Zo ver is het niet gekomen, voornamelijk omdat
de gemeente Amsterdam het schilderij aankocht ten behoeve van het
Stedelijk Museum. Dit beleid is gebaseerd op de gedachte dat musea
geen commerciële instellingen zijn. Die gedachte wordt tegenwoordig gerelativeerd. Van musea wordt cultureel ondernemerschap verwacht. Bij het streven naar cultureel ondernemerschap wordt van de
musea verwacht dat zij meer sponsors aantrekken en meer kaartjes
verkopen. Daartoe moeten de musea commerciëler handelen. Wellicht willen zij dan kunst die kostbaar in het onderhoud is of die
niet past in hun collectie, afstoten (zie ook hoofdstuk 6). Gaat dat
proces verder, dan zal moeten worden overwogen de kunst die in de
collecties van de lagere overheid wordt bewaard, ook in het register
van beschermde cultuurgoederen op te nemen. Vooralsnog biedt dit
register alleen al vanwege de afwezigheid van de museale collecties
geen overzicht van al hetgeen als onmisbaar en onvervangbaar voor
het Nederlandse kunstbezit wordt beschouwd.
De aanwijzing als beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling wordt nu geregeld in artikel 3.7 Erfgoedwet. Een specifieke
definitie van cultuurgoed was niet nodig, de regeling volgt de reeds
geciteerde definitie van artikel 1.1 Erfgoedwet. Een ‘verzameling’
wordt in ditzelfde artikel omschreven als: cultuurgoederen die uit
cultuurhistorisch of wetenschappelijk oogpunt bij elkaar horen.
De Minister van Cultuur kan ambtshalve bepalen dat een cultuurgoed wordt aangewezen als beschermd cultuurgoed indien het
van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of
van uitzonderlijke schoonheid is en als onvervangbaar en onmisbaar
behoort te worden behouden voor het Nederlands cultuurbezit. Een
analoog criterium geldt voor de aanwijzing van beschermde verzamelingen (art. 3.7 leden 1 en 2 Erfgoedwet).
28 Zie voor de beschrijving van dit geval: J.M. Boll, ‘Compositie met twee lijnen, ofwel
Het eigenaardige karakter van het eigendomsrecht van overheidslichamen op kunstvoorwerpen, en de Wet Behoud Cultuurbezit’, RM Themis 1989, p. 125-135.
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‘Onvervangbaar’ is een voorwerp indien er (nagenoeg) geen
andere gelijke of gelijksoortige voorwerpen in goede staat in Nederland aanwezig zijn. Voor ‘onmisbaarheid’ zijn drie functies bepalend,
in die zin dat een voorwerp al onmisbaar is als het een van deze functies vervult:
• het goed biedt een duidelijke herinnering aan personen of gebeurtenissen die voor de Nederlandse geschiedenis van overtuigend
belang zijn (symboolfunctie);
• het goed vormt een wezenlijk element in een ontwikkeling die
voor de Nederlandse wetenschapsbeoefening, met inbegrip van
de beoefening van de cultuurgeschiedenis, van overtuigend
belang is (schakelfunctie);
• het goed heeft een wezenlijke bijdrage in het onderzoek of de kennis van andere belangrijke voorwerpen van kunst of wetenschap
(ijkfunctie).
Naast afzonderlijke goederen kunnen ook verzamelingen worden
aangewezen om vergelijkbare redenen. De criteria zijn niet hard.
Soms leiden zij gemakkelijk tot een uitkomst, soms niet. De complexiteit van de overwegingen hangt ook samen met de redenen dat
export wordt overwogen. Goede redenen om verplaatsing naar het
buitenland toe te staan kunnen zijn dat het werk wordt teruggebracht
naar het land van herkomst of naar de in het buitenland woonachtige
oorspronkelijke eigenaar.
De minister houdt van de cultuurgoederen en verzamelingen die
op grond van deze criteria worden aangewezen als beschermd, een
register bij (art. 3.11 Erfgoedwet).29 De beslissing om een werk al dan
niet op de lijst te plaatsen is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en kan dus aan de rechter worden voorgelegd. Deze rechter toetst deze beschikkingen marginaal.30
De cultuurgoederen die de beschermde status krijgen, zijn heel
uiteenlopend van aard. Cultuur wordt hier in ruime zin opgevat.
29 Dit register kan (in geanonimiseerde vorm) worden geraadpleegd via de website
<data.collectienederland.nl/vc/wbc-2>.
30 ARRvS 10 september 2003, LJN AJ3289.
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Onder de bescherming van de wet vallen bijvoorbeeld draaiorgels,
een Groenlandse kajak en schilderijen van Rembrandt. In veel gevallen is er een concrete aanleiding voor het aanwijzen van een goed
als een beschermd cultuurgoed. Zo is in het recente verleden veel
religieuze kunst toegevoegd. Kerken lopen leeg en krijgen dan een
andere functie. Vervolgens rijst de vraag wat er met de in de kerk
hangende of staande voorwerpen moet gebeuren.31 Soms zijn zij zo
met de Nederlandse geschiedenis verweven dat tot aanwijzing als
beschermde cultuurgoederen werd besloten.
Onder het regime van de WBC was positief advies van de Raad
voor Cultuur voorwaarde voor de aanwijzing van beschermde voorwerpen en verzamelingen. Aan deze adviserende rol van de Raad
voor Cultuur is met de totstandkoming van de Erfgoedwet een einde
gekomen. De minister neemt besluiten tot aanwijzing nu ambtshalve
op grond van voorstellen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Raad voor Cultuur kan overigens wel suggesties voor
ambtshalve aanwijzing doen, als hij een cultuurgoed signaleert dat
niet verloren mag gaan voor het Nederlands cultuurbezit.32
In enkele gevallen moet de eigenaar toestemming verlenen tot het
aanwijzen van zijn eigendom als beschermd cultuurgoed, namelijk
als deze persoon:
• vervaardiger van het object is (de wetgever vindt dat de band tussen de maker en zijn schepping zwaarder behoort te wegen dan de
band tussen het cultuurgoed en Nederland);
• degene is die het object in Nederland heeft gebracht of die het
binnen vijf jaar nadien heeft verworven (om te voorkomen dat
import van cultuurgoederen achterwege zou blijven uit vrees voor
aanwijzing als beschermd cultuurgoed);
• erfgenaam is van de personen uit een van deze categorieën.

31 In het Catharijneconvent te Utrecht is veel kerkelijke kunst ondergebracht (catharijne
convent.nl).
32 Zie de MvT bij de Erfgoedwet onder 1.6 (p. 39).
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De gedetailleerde regeling van artikel 3.9 Erfgoedwet wijkt inhou
delijk niet af van het voordien geldende recht.33
Aanwijzing van een cultuurgoed als beschermd cultuurgoed heeft
twee gevolgen. Verplaatsing van het object is verboden zonder voorafgaande melding aan de Inspecteur (zie art 4.4 en 4.5 Erfgoedwet);
toestemming van de Inspecteur of de minister is dan niet vereist als
het gaat om een voornemen tot verplaatsing van het beschermde
cultuurgoed binnen Nederland. Dat ligt anders voor handelingen
die strekken tot het buiten Nederland brengen van een beschermd
cultuurgoed: dan is toestemming van de minister vereist, tenzij deze
heeft laten weten geen bedenkingen te hebben (art. 4.8 Erfgoedwet).
Hieruit blijkt reeds dat de aanwijzing als beschermd cultuurgoed
de emigratie van kunstvoorwerpen niet volledig belet. Een melding
van een voornemen tot verplaatsing (binnenkomend bij de Erfgoedinspectie, afdeling Collecties) geeft de Minister van Cultuur gelegenheid bedenkingen tegen de verplaatsing aan te voeren. Wanneer hij
hiertoe inderdaad overgaat, is de voorgenomen handeling verboden.
De bedenkingen moeten betrekking hebben op het gevaar dat het
beschermde cultuurgoed voor het in Nederland aanwezige cultuurbezit verloren dreigt te gaan (art. 4.6 Erfgoedwet). De bedenkingen
worden openbaargemaakt, onder meer in de Staatscourant, waarna
eventuele gegadigden voor aankoop zich gedurende zes weken
kunnen melden bij de minister. In deze fase heeft de minister een
beperkte rol: hij geeft aanmeldingen door maar treedt nadrukkelijk
niet op als bemiddelaar. De eigenaar is vrij om al dan niet in te gaan
op de aanmeldingen.34
Als deze periode verstrijkt zonder dat een transactie tot stand
is gekomen, gelden de bedenkingen als aanbod van de Staat tot
aankoop van het beschermd cultuurgoed, dat drie maanden van
kracht blijft. Ook dan kan aankoop door de staat nog voorkomen
worden doordat de eigenaar laat weten af te zien van de gemelde
33 Zie MvT bij de Erfgoedwet, p. 110.
34 Zie MvT bij de Erfgoedwet, p. 116.
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v oorgenomen h
 andeling of de minister de aangevoerde bedenkingen intrekt (art. 4.14 Erfgoedwet). Het achterwege laten of intrekken
van bedenkingen door de minister geeft de eigenaar een jaar lang het
recht het beschermde cultuurgoed uit te voeren; na afloop van dit jaar
raakt het verbod op uitvoer opnieuw van kracht (art. 4.8 Erfgoedwet).
Als gezegd geldt een kennisgeving van bedenkingen gedurende
drie maanden als een aanbod tot aankoop door de Staat (art. 4.9 en
4.10 Erfgoedwet). Indien de eigenaar de aangeboden koopprijs, ook
na onderhandelingen, te laag vindt, wordt de prijs op verzoek van een
van beide partijen vastgesteld door de rechtbank te Den Haag; eventueel kan een partij nog in cassatie gaan (art. 4.14 Erfgoedwet). Een
bekend voorbeeld is de langdurige onderhandeling over de prijs van
het schilderij van Cézanne, ‘Paysage près d’Aix avec la tour César’.
Dat was lange tijd in bruikleen bij het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen. De particuliere eigenaar bood het schilderij
te koop aan voor een bedrag dat was bepaald door de experts van
Sotheby’s te Londen. Het Rijk wilde dat bedrag niet betalen en de
daaropvolgende onderhandelingen liepen op niets uit. De Staat heeft
vervolgens de rechtbank Den Haag verzocht een redelijke prijs vast
te stellen. Na raadpleging van experts bepaalde de rechter de koopprijs op $ 7,5 miljoen, veel meer dan eerder was geboden. Het schilderij kon vervolgens toch voor Nederland behouden blijven omdat
een andere particulier aanbood het schilderij te kopen en het aan het
museum in bruikleen te geven.35
Goederen die zijn aangewezen als beschermd cultuurgoed kunnen
in aanmerking komen voor een onderhoudssubsidie. De eigenaren
kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij het Mondriaanfonds.36
Het fonds draagt maximaal 60% van de kosten bij.

35 Zie het Evaluatierapport van de Adviescommissie Wet tot behoud van cultuurbezit,
Den Haag, 1999, p. 4.
36 Zie <mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-beschermd-cultuurgoed>.
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Vergelijkbare regels zijn er in andere landen.37 In de Vlaamse
Gemeenschap binnen België wordt ook met een lijstensysteem
gewerkt.38 In Frankrijk kan de staat de export van sommige voorwerpen tijdelijk verbieden en mag de staat een object tegen de hoogste,
op een veiling geboden prijs kopen (droit de préemption). In Engeland
wordt bekendgemaakt tegen welke prijs iemand in het buitenland
bereid is een werk te kopen. Een Engelse gegadigde, bijvoorbeeld de
staat, mag zich dan bekendmaken en het doek tegen eenzelfde of een
voor de verkoper acceptabele prijs kopen. In Spanje moet de eigenaar
de voorgenomen verkoop van een cultuurhistorisch goed melden aan
de staat om die in de gelegenheid te stellen het goed aan te kopen. In
geval van export moet belasting worden betaald.39 De voor- en nadelen van dergelijke systemen afwegende, heeft de Evaluatiecommissie
aanbevolen het Nederlandse systeem te handhaven.40
Bij het EHRM is soms geklaagd over de inbreuk die deze systemen maken op de rechten van de eigenaar, verwijzend naar het Eerste Protocol bij het Verdrag. Het hof heeft deze klachten tot dusverre
steeds afgewezen. Het hof overweegt dat het Eerste Protocol in artikel 1 een onderscheid maakt tussen de regeling van de bescherming
van de eigendom als zodanig en de regeling van de bevoegdheden
van de staten. In deze kwesties gaat het niet om een aantasting van de
eigendom als zodanig, maar om de vraag of de staat zijn bevoegdheid
tot regeling van het gebruik ervan niet heeft overtreden. Volgens de
eigen jurisprudentie komt de staten een ruime beoordelingsvrijheid
toe. Bij de beoordeling van de vraag of de staat de marges daarbij
niet heeft geschonden, is het de vraag of het evenwicht tussen het te
37 Vgl. P.S. Sjouke, Het behoud van cultuurgoederen, twee werelden, twee visies, Nij
megen: Ars Aequi Libri 1999, p. 75 e.v.
38 Decreet van 15 januari 2003, houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang; Decreet van 17 november 1982, houdende bescherming van het roerend cultureel patrimonium.
39 EHRM 28 juni 2011, nr. 2879/07 (Ruspoli v. Spanje), EHRC 2011, 9, m.nt. I.C. van der
Vlies.
40 Evaluatierapport van de Adviescommissie Wet tot behoud van cultuurbezit. Naar
aanleiding van dit advies is de wet geactualiseerd, evenals de lijst op grond van deze
wet. Over de laatste bracht de Raad voor Cultuur advies uit: Advies Actualisering
WBC-lijst, Den Haag, 2001.
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beschermen algemeen belang en het belang van de particuliere eigenaren niet is geschonden.
Het is van belang dat buiten kijf staat dat het om de toepassing
van een publiekrechtelijke regel gaat. De toe te passen wet moet voldoen aan de eis dat haar bepalingen zich lenen voor toegankelijke,
precieze en voorzienbare interpretatie.
In het algemeen kan worden gezegd dat een eigendomsbeperking
met name moet zijn opgelegd ten behoeve van het algemeen belang.
Het EHRM is van oordeel dat het toezicht op de commerciële verhandeling van cultuurgoederen gerechtvaardigd is met het oog op de
bescherming van het nationale erfgoed.41 De vraag of de methode
door de beugel kan, wordt beoordeeld aan de hand van het criterium
inzake het evenwicht. Er moet een goed evenwicht worden bereikt
tussen de eisen van het algemeen belang en het eigendomsrecht,
bedoeld in het Eerste Protocol. Het hof gaat na of de lasten die op de
particuliere eigenaren rusten niet disproportioneel zijn.
In een Spaans geval draaide het nadeel vooral om de gemiste
rentevergoeding. Op de markt zouden de eisers een vergoeding van
de rente hebben ontvangen. Zij misten een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro ten gevolge van artikel 38 van de Wet inzake het nationale erfgoed, dat de staat een betalingstermijn van twee jaar gunt.
De eisers konden de bepalingen kennen en wisten wat hun te wachten stond. Ze konden dus in redelijkheid geen betaling van de rente
hebben verwacht. De autoriteiten zouden door een andere betaling
te gaan overwegen, bovendien alleen maar onzekerheid zaaien. Het
betreffende artikel 38 van de Spaanse wet voorzag niet in een actualisering van de koopsom. De andere last was de verplichting de voorgenomen verkoop te melden, maar die kon niet als zwaar worden
aangemerkt.

41 Zoals ook al in EHRM 5 januari 2000, 33202/96, par. 112 (Beyeler v. Italy), inzake een
schilderij van Van Gogh, en in EHRM 20 mei 2003, 63783/00 (Buonomo Gärber e.a.
v. Italië), inzake een kasteel en vergelijkbaar (bescherming van het nationale erfgoed)
in EHRM 19 februari 2009, 2334/03, par. 52 (Kozacioglu v. Turkey) inzake de onteigening van een gebouw met culturele waarde.
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Opmerkelijk is de overweging van het hof dat staten in het algemeen al een grote beoordelingsvrijheid hebben om lasten ten behoeve
van het algemeen belang op te leggen, maar dat die vrijheid nog groter is als de last wordt opgelegd ten behoeve van de bescherming van
het culturele belang of het nationale erfgoed. Het culturele belang
en het belang van het nationale erfgoed behoren dus tot de topklasse
in het algemeen belang. Het hof overweegt met zoveel woorden dat
eigenaren van kunstwerken die van nationaal belang zijn, er rekening
mee moeten houden dat hun rechten met het oog op het algemeen
belang beperkt kunnen worden. Maar er moet wel steeds een juist
evenwicht worden bereikt. Het hof komt in dit geval in ieder geval tot
de slotsom dat de Staat de grenzen niet heeft overschreden.
In dit geval kan meewegen dat ook de Spaanse Grondwet in artikel 46 de overheid opdraagt voor het erfgoed van de Spaanse volkeren te zorgen en het toegankelijk te maken. Het betrokken schilderij
hangt nu in het Prado-museum in Madrid, waarmee aan de opdracht
wordt voldaan. De publieke toegankelijkheid is zo optimaal verzekerd. Het publiek heeft daadwerkelijk baat bij het publieke eigendom.
Direct nut wordt overigens door het hof niet als inherent element
gezien. Het gaat bij het hof om het dienen van het algemeen belang.
Zoals uit deze zaak naar voren komt, heeft Spanje principieel en
praktisch goed voor het algemeen belang gezorgd, en kon er niets
gevonden worden dat verkeerd was gegaan.
De uitkomst van deze zaak vormt in het geheel van de juris
prudentie geen verrassing, maar de aanmerking van het cultureel
belang als een belang met een sterretje is opmerkenswaardig. Dat
geldt ook voor de overweging dat eigenaren van kunstwerken met
een nationaal belang in wezen in een bijzondere positie verkeren. Ze
bezitten iets wat van algemeen belang is en dat kan verplichtingen
met zich brengen. De vraag is natuurlijk of het hof hiermee de deur
op een kier zet voor bijzondere regelingen. Een stapje verder zou een
onderhoudsplicht zijn, maar daarover ging het hier niet.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de
Erfgoedwet bepaalde zijn de inspecteurs van de Erfgoedinspec
tie belast. Ook kunnen speciale ambtenaren worden aangewezen
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(art. 8.3 Erfgoedwet). Dat is ook gebeurd; alle douaneambtenaren zijn
belast met het opsporen van beschermde cultuurgoederen die illegaal
uit EU-lidstaten zijn uitgevoerd (art. 8.8 jo 8.4 Erfgoedwet).
4.3.4 De EU en handel
Het opstellen van een Europese regeling inzake de handel in cultuurgoederen werd nodig geacht omdat ten gevolge van het Verdrag van
Maastricht de grenscontrole zou wegvallen. De lidstaten vonden dat
bepaalde cultuurgoederen niet zonder meer binnen Europa zouden
mogen worden verhandeld in het kader van het vrije verkeer van
goederen.42 Voor de export naar landen buiten de buitengrenzen
van Europa is dan soms nog een vergunning krachtens artikel 2 van
EG-verordening nr. 116/2009 vereist (zie art. 4.23 Erfgoedwet). Een
vergunning voor de export van een cultuurgoed buiten het douane
gebied van de Gemeenschap is nodig indien het werk behoort tot een
categorie die is opgenomen in een bijlage (Bijlage I) bij de verordening. Dat betreft met name oudheidkundige, historische en religieuze monumenten. De vergunning kan worden geweigerd indien
het werk onder een nationale regeling valt, zoals de Erfgoedwet. De
lidstaten kunnen het aantal douanekantoren dat voor de uitvoer van
cultuurgoederen bevoegd is, beperken, zodat controle beter kan worden uitgeoefend.
Richtlijn 2014/60/EU, opvolger van Richtlijn 93/7/EEG,43 biedt
een regeling voor de teruggave tussen lidstaten van kunstvoorwerpen
42 COM(89)594, p. 1, par. 2.
43 Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die wederrechtelijk buiten het grondgebied van een lidstaat zijn
gebracht, PbEG L 74 van 27 maart 1993 en Richtlijn 2001/38, PbEG L 187 van 10 juli
2001 zijn in Nederland indertijd geïmplementeerd in de WBC. Vgl. H.S.J. Albers,
Europees Gemeenschapsrecht en cultuur. Eenheid en verscheidenheid, Europese
monografieën 60, Deventer: Kluwer 1999, p. 301; S. Gimbrère & T. Pronk, ‘The Protection of Cultural Property. From UNESCO to the European Community with Special
Reference to the Case of the Netherlands’, in: Netherlands Yearbook of International
Law 1992-23, p. 267; A.F. Salomons, ‘Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat
zijn gebracht’, in A.S. Hartkamp et.al (red.), De invloed van het Europese recht op
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die van nationaal belang zijn. Deze richtlijn ziet op goederen die naar
het recht van een lidstaat gelden als nationaal artistiek, historisch of
archeologisch bezit in de zin van artikel 36 VwEU. Goederen die in
strijd met de nationale wetgeving of met EG-Verordening 116/2009
buiten het land zijn gebracht of daar worden gehouden, vallen hier
eveneens onder. Van onrechtmatigheid is dus ook sprake als de rechtmatige eigenaar deze goederen in strijd met beschermingswetgeving
naar het buitenland smokkelt. De richtlijn geldt alleen voor transporten na 1 maart 1993. De meeste kwesties die onder de richtlijn vallen,
worden via minnelijke schikkingen opgelost.44
De richtlijn uit 1993 bleek in de praktijk zelden te worden toegepast. De eerste reden daarvoor was het beperkte toepassingsgebied
ervan, te wijten aan het feit dat in een bijlage tal van voorwaarden
werden gesteld aan de kwalificatie van cultuurgoed. Voorts speelde
een rol dat vorderingen tot teruggave van op onrechtmatige wijze
uitgevoerde cultuurgoederen binnen een korte termijn van één jaar
moesten worden ingesteld. Een laatste reden waren de hoge kosten
die verbonden waren aan het instellen van zo’n vordering. De herziene richtlijn uit 2014 beoogt oplossingen voor deze tekortkomingen
te bieden. Zo is het toepassingsbereik nu zonder nadere voorwaarden
uitgebreid tot alle cultuurgoederen die uit hoofde van nationale wetgeving of van nationale administratieve procedures door een lidstaat
zijn aangemerkt of omschreven als nationaal artistiek, historisch of
of archeologisch bezit in de zin van artikel 36 VWEU. De rechtsvordering tot teruggave van een cultuurgoed verjaart voortaan pas
na drie jaren nadat de plaats waar de zaak zich bevindt en de identiteit van de bezitter ter kennis zijn gebracht van de bevoegde centrale
autoriteit van de lidstaat die de zaak wil terugvragen (in Nederland
is dat de Erfgoedinspectie45), en in elk geval 30 jaren na de onrechtmatige uitvoer uit de lidstaat, die de zaak terugvraagt, is gebracht
het Nederlandse privaatrecht. Serie Onderneming en Recht deel 81-II | Bijzonder deel,
2e editie, Kluwer: Deventer 2014, p. 201-231.
44 Zo blijkt uit de verslagen van de commissie, die via de publicatie van de richtlijn op
internet te vinden zijn.
45 Zie Stcrt. 2011, 22281.
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(75 jaren in geval van de cultuurgoederen die deel uitmaken van
openbare collecties of van inventarissen van kerkelijke instellingen).
Tot slot zijn administratieve maatregelen genomen om de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te vergemakkelijken en daarmee
een doeltreffende toepassing van de richtlijn te bevorderen.
De bezitter van een cultuurgoed dat met succes wordt gevorderd
op grond van de richtlijn, kan aanspraak maken op een ‘billijke vergoeding’, mits hij bewijst dat hij bij de verkrijging van de zaak de
nodige zorgvuldigheid heeft betracht. De hoogte van de vergoeding
wordt naar de omstandigheden van het geval vastgesteld. Om een
uniforme interpretatie van het begrip ‘de nodige zorgvuldigheid’ te
bevorderen, bevat artikel 10 lid 2 van de richtlijn een (niet-limitatieve) lijst van ‘omstandigheden bij de verwerving’ die in aanmerking
worden genomen, zoals de betaalde prijs en de vraag of de bezitter
registers betreffende gestolen cultuurgoederen had geraadpleegd. Het
begrip ‘de nodige zorgvuldigheid’ is ontleend aan artikel 4 lid 4 van
het Verdrag van UNIDROIT inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen van 1995, en het was via de Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van cultuurgoederen al opgenomen in artikel 3:87a BW; de richtlijn voegt aan de reeks omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden nog twee nieuwe toe: de documentatie
over de herkomst van het goed en de uit hoofde van het recht van de
lidstaat die het cultuurgoed terugvraagt, vereiste vergunningen om
het goed buiten het grondgebied van die lidstaat te mogen brengen.
Dit tweetal is nu toegevoegd aan de opsomming in artikel 3:87a lid 1
BW.46
De vordering kan worden ingesteld door de staten, eventueel ten
behoeve van particuliere eigenaren. Zo wordt gegarandeerd dat het
inderdaad om nationaal kunstbezit gaat. De rechtbanken van de lidstaten waar de goederen zich bevinden, zijn bij uitsluiting van andere
de bevoegde rechtbanken. De Richtlijn doet overigens geen afbreuk
46 Zie de motie van toelichting bij de implementatiewet van Richtlijn 2014/60/EU,
Kamerstukken II 2014/15, 34 097, nr. 3, p. 3.
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aan de burgerlijke of strafrechtelijke vorderingen die de verzoekende
lidstaat of de bestolen eigenaar van een cultuurgoed naar nationaal
recht kan instellen (zie art. 16 Richtlijn).
4.4

Archiefwetgeving

In archieven kunnen belangrijke cultuurgoederen, boeken of foto’s
zijn opgeslagen of documenten daarover. De term ‘archief’ kan zowel
betrekking hebben op een verzameling documenten als op de instelling waar die zijn ondergebracht. Voor de betekenis van al het cultureel erfgoed is archivering van groot belang. Daarnaast is archivering
van overheidsdocumenten van groot belang voor de kennis van het
overheidshandelen en de controle op de uitoefening van de overheidstaak. De Archiefwet 1995 dient twee doelen: de ordening van de
informatie van en over de overheid en de ordening van cultureel erfgoed en de informatie daarover. Het heeft even geduurd voordat de
archiefwereld ervan doordrongen was dat archieven ook een emotionele en symbolische waarde hebben.47 De criteria die bij de selectie
moeten worden gehanteerd, kunnen daardoor complex zijn.
Zowel privéarchieven als privaatrechtelijke instellingen, zoals
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), vallen
niet onder de Archiefwet. Dat neemt niet weg dat in die particuliere
archiefinstellingen belangrijke archieven kunnen zijn opgenomen.
In het IISG bevinden zich bijvoorbeeld de archieven van Joop den
Uyl en Maarten van Traa. Dit instituut heeft gelukkig besloten zich
zo veel mogelijk te gedragen volgens de publiekrechtelijke regels.
Zo’n handelwijze kan overigens ook worden opgelegd via subsidievoorschriften, in geval een archief subsidie krijgt. Daardoor kunnen
bepaalde particuliere archiefinstellingen wat betreft hun regels sterk
lijken op archiefinstellingen van de overheid.
Overheidsdocumenten moeten in archiefinstellingen van de overheid terechtkomen. Voor zover Den Uyl als minister-president stukken heeft getekend of door de overheid gedocumenteerde uitspraken
47 Vgl. T. Thomassen, Archiefwetenschap, erfgoed en politisering (Oratie UvA), 2010.
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heeft gedaan, vallen die onder de Archiefwet. Voor zover er andere
documenten zijn die betrekking hebben op zijn persoon, als politiek
leider bijvoorbeeld, zijn dat privé-eigendommen. Daarmee kunnen
betrokkenen doen wat ze willen, al is het mogelijk dat een archief,
delen daarvan of stukken daaruit worden opgenomen in het register
van de Erfgoedwet, bijvoorbeeld vanwege het voldoen aan het criterium ‘schakelfunctie’. Voor particulieren zijn de normen in hoofdzaak faciliterend. Particulieren kunnen hun archief schenken of in
beheer geven aan een archiefinstelling. Wordt het geschonken aan
een archiefinstelling van de overheid, dan komt het te rusten bij de
archiefinstelling die het beste aansluit bij het karakter van het archief.
Persoonlijke archieven van ministers komen bijvoorbeeld terecht bij
het Nationaal Archief.48 Voor een deel van de tijd kunnen daarover
afspraken worden gemaakt met betrekking tot de toegankelijkheid
(art. 15 Archiefwet). De restricties kunnen betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer, het belang van personen en het belang van
de Staat of zijn bondgenoten. Daar komen ook archiefstukken van
leden van het Koninklijk Huis; soms kunnen ze er alleen worden
ingezien, zoals in 2005 met stukken over Prins Bernhard het geval
was. Daarnaast is er het Koninklijk Huis Archief. Sommige bescheiden daarin zijn openbaar, andere worden onder, soms zeer restrictieve, voorwaarden voor bepaalde personen toegankelijk gemaakt.
In de Archiefwet worden normen gesteld voor de overheid betreffende de omgang met op papier of digitaal vastgelegde informatie.
De overheid moet haar documenten goed op orde hebben en geordend bewaren. Aan de hand van de wet kan worden bepaald hoe
de documenten moeten worden opgeslagen en waaraan de archief
instellingen moeten voldoen. Onder een overheidsorgaan wordt verstaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht
is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag
bekleed (art. 1 sub b onder 1 Archiefwet).

48 Zie als voorbeeld de beschrijving van het archief van W.J. Geertsema, in: Nationaal
Archief Magazine 2008, 4.
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De begrippen archiefruimte en -bewaarplaats worden beide in
artikel 1 sub e en f Archiefwet gedefinieerd:
• archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging
ingevolge artikel 12 lid 1 of artikel 13 lid 1;
• archiefbewaarplaats: een bij of krachtens deze wet voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.
De betekenis van de bewaarplaatsen voor papier is aan het veranderen door de mogelijkheden die digitale opslag biedt. Met de implicaties van die veranderingen houdt onder andere de Vereniging
Digitaal Erfgoed Nederland zich bezig.49 Digitalisering brengt eigen
ordeningsproblemen en selectievraagstukken met zich mee. Naast de
digitale documentatie blijven sommige oorspronkelijke documenten
namelijk een eigen waarde behouden. Ter discussie staat niet alleen
welke documenten voor papieren opslag in aanmerking komen maar
ook wat de auteursrechtelijke gevolgen zullen zijn van de digitalisering.50 Bijzondere aandacht vergt ook de archivering van audiovisueel materiaal, onder andere ondergebracht bij de zeer toegankelijke
Stichting Beeld en Geluid. Bij alle vormen van archivering speelt de
vraag: wat bewaren we? Niet alles kan worden bewaard, niet alles
hoeft te worden bewaard. Voor zover het gaat om documenten van
de overheid, kan de controleerbaarheid van de overheid een belangrijke aanwijzing zijn. Bij andere documenten in de ruime zin van het
woord kan het gaan om het behoud van historische bronnen of om
identiteitsdocumenten. Wie maakt uit welke emotionele waarden na
verloop van tijd nog herkenbaar zijn of nog actueel zullen zijn?
In veel gemeenten wordt nauw samengewerkt door verschillende
erfgoedinstellingen, zoals het gemeentelijke archief, de gemeentelijke
bibliotheek, het gemeentelijke museum en soms de heemraadkamer.
Al deze instellingen hebben archieven, organiseren tentoonstellingen
49 Cultuurnota advies 2005-2008, Raad voor Cultuur, 19 april 2004.
50 Zie P. Rutten & H. van Bockxmeer, Cultuurpolitiek, auteursrecht en digitalisering.
Onderzoek in opdracht van ministerie van OCW door TNO Strategie, Technologie
en Beleid, Delft, 2003.
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en verzorgen rondleidingen. Soms krijgt de samenwerking een juridische vorm, soms berust ze alleen op praktische afspraken. Zeker
bij de ontwikkeling van juridische samenwerkingsvormen is onduidelijk wat de consequenties voor de toepassing van de verschillende
soorten regels zijn.
4.5

Regels in verband met gevolgen van gewapende conflicten

4.5.1 Verdrag inzake de bescherming van cultuurgoederen
tijdens gewapende conflicten
Van oudsher zijn oorlogen gepaard gegaan met plundering èn vernietiging van cultuurgoederen. Waar dat in het verdere verleden nog
als een vanzelfsprekendheid werd gezien, is in de moderne tijd de
roep steeds luider geworden om hieraan door regelgeving paal en
perk te stellen. Door het Congres van Wenen van 1815 werd bepaald
dat nationaal cultuurbezit geen oorlogsbuit mocht zijn en dat geroofd
erfgoed moest worden geretourneerd naar de oorspronkelijke plaats.
In 1907 werd de tekst voor de Haagse Conventie inzake het Recht
en de Gewoonten van de Oorlog te Land vastgesteld. De vraag kan
worden gesteld of hiermee internationaal gewoonterecht werd vastgelegd.51 Weliswaar werd het verdrag door een redelijk aantal staten ondertekend (44), maar het bleek niet erg effectief te zijn. Na de
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog (1945) stond de noodzaak
van bescherming van cultuurgoederen hoog op de internationale
agenda. Een van de eerste verdragen ter bescherming van kunst was
het Haagse Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in
geval van een gewapend conflict (1954).52 De oorlogvoerende partijen
worden daarin verplicht tot zorgvuldige omgang met het culturele
erfgoed, tenzij militaire noodzaak hen dwingt tot een andere manier
51 Zie J. Hladík, ‘Book Review (Kevin Chamberlain’s ‘War and Cultural Heritage’)’,
International Journal of Cultural Property 2005, p. 281-283.
52 Ter viering van het vijftigjarig bestaan werd in 2004 in Caïro een bijeenkomst gehouden die werd afgesloten met een oproep voor een betere bescherming. Cairo Declaration on the Protection of Cultural Property, 2004, met tien aanbevelingen.
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van optreden. Het verdrag heeft zowel op roerend als onroerend cultureel erfgoed betrekking. Het gaat om cultuurgoederen in de ruime
zin van het woord: goederen die van groot belang zijn voor het culturele erfdeel van elk volk. De aangesloten staten kunnen dat ieder op
eigen wijze interpreteren.
Bij wet van 16 juli 1958 (Stb. 1958, 356) heeft Nederland het verdrag goedgekeurd. Het Eerste Protocol is in hetzelfde jaar bekrachtigd. Het protocol is van toepassing op uitvoer van cultuurgoederen
uit bezet gebied.53 Het kon toen niet in het verdrag zelf worden opgenomen, omdat veel staten de (privaatrechtelijke) gevolgen voor de
handel te omineus vonden; opneming ervan in het Verdrag zelf zou
mogelijk de ondertekening van veel staten van het verdrag hebben
belemmerd.
Van bezet gebied is ook sprake indien slechts een deel van een staat
bezet is. Van een internationaal gewapend conflict is sprake zodra bij
een interne strijd één of meer partijen worden gesteund door andere
staten. Het spreekt vanzelf dat van deze begrippen verschillende
interpretaties mogelijk zijn.54 Zij worden verder ontwikkeld in het
kader van het humanitaire recht in internationaal perspectief.55
De onder de bescherming van dit verdrag gebrachte onroerende
objecten kunnen worden gekenmerkt met een ‘Blue Shield Emblem’.
Er is een speciale internationale commissie die bepaalt welke objecten
onder de werking van dit embleem kunnen worden gebracht en welke
maatregelen eventueel kunnen worden getroffen tot b
 escherming en
herstel.56 Over de effectiviteit van het aanbrengen van dit embleem

53 Zie verder Kamerstukken II 2004/05, 30 165, nr. 3, p. 5-6.
54 Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 3, p. 44 en nr. 108b, p. 11.
55 Vgl. D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford:
Oxford University Press 1995.
56 Vgl. P. Boylan, Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict: The Hague Convention of 1954, Department of Arts Policy
and Management, Londen: City University London, 1993; J. Toman, The Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Dartmouth: Dartmouth Publishing
Company 1996; K. Chamberlain, War and Cultural Heritage, Leicester: Institute of
Art and Law 2004.
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wordt wel getwijfeld.57 Het maakt de objecten immers ook gemakkelijker herkenbaar voor de vijand. Het bombardement door Bosnische
Serviërs van de Kroatische havenstad Dubrovnik, waarvan delen
met het embleem waren aangeduid, was wellicht gemakkelijker uit
te voeren dan zonder de emblemen het geval was geweest. Zeker bij
oorlogen waarin etnische identiteit een belangrijke rol speelt, vormt
cultureel erfgoed vaak een gezocht doelwit. Juist om de reden dat cultureel erfgoed een belangrijke symbolische functie heeft, wordt het
beschermd en vormt het een doelwit.
Het Eerste Protocol bij het verdrag verplicht de verdragsluitende
partijen tot:
• verhindering van uitvoer van cultuurgoederen uit bezet gebied;
• inbewaringneming van illegaal geïmporteerde cultuurgoederen;
• restitutie van illegaal geïmporteerde cultuurgoederen;
• vergoeding door de bezettende partij aan bezitters te goeder
trouw die moesten restitueren.
Thans zijn veel staten tot het verdrag en het protocol toegetreden.58
Vanwege teleurstellende ervaringen met de werking van het verdrag is gewerkt aan een aanscherping ervan, die is neergelegd in het
Tweede Protocol uit 1999. Dit protocol bevat een uitwerking van de
normen uit het verdrag met betrekking tot de bescherming van cultuurgoederen in geval van vijandigheden, introduceert een nieuwe
categorie van ‘enhanced protection’ voor cultureel erfgoed dat van
bijzonder belang is voor de mensheid, op nationaal niveau rechts
bescherming krijgt en geen militaire functie heeft. Het Tweede
Protocol specificeert bovendien welke sancties opgelegd moeten worden bij ernstige overtredingen en geeft aan onder welke omstandigheden strafrechtelijke verantwoordelijkheid bestaat.

57 Zie ook: M. Sersic, ‘Protection of cultural property in time of armed conflict’, Netherlands Yearbook of International Law 1996, Vol. XXVII, p. 3-38.
58 Zie voor de actuele stand UNESCO.org.
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Schending van de normen uit dit protocol is in Nederland strafbaar gesteld in artikel 5 lid 4 van de Wet internationale misdrijven.59
Daarnaast kunnen op basis van de Sanctiewet maatregelen tegen de
handel in cultuurgoederen uit bepaalde gebieden worden getroffen.
Op basis van deze wet zijn beperkingen geregeld voor de handel met
Irak.60
4.5.2 Implementatie in de Wet tot teruggave cultuurgoederen
afkomstig uit bezet gebied
Aanvankelijk werd verondersteld dat het verdrag en het Eerste Protocol geen implementatie behoefden en dat zij ieder verbindende bepalingen bevatten in de zin van artikel 94 Gw.61 In die veronderstelling
kwam verandering door een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
in 1999,62 bevestigd door het hof Den Haag.63 In die zaak ging het om
de vordering van de Grieks-Cypriotische kerk, die iconen terugvorderde. Alle partijen waren aangesloten bij het verdrag en het Eerste
Protocol. De rechter oordeelde dat artikel 1.4 van het protocol niet
een eenieder verbindende bepaling is en wees de vordering dus af.
Om in de toekomst alle twijfel over de werking van de internationale
verplichtingen uit te sluiten, is direct na de uitspraak de implementatie ter hand genomen. Dit is aanvankelijk gebeurd in de Wet tot
teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied uit 2008, maar
deze is vervallen op 1 juli 201664 en opgegaan in de Erfgoedwet (§ 6.2).
De kern van de wettelijke regeling is het verbod van artikel 6.10
Erfgoedwet om cultuurgoederen uit bezet gebied Nederland binnen
te brengen of in Nederland onder zich te houden. Bij overtreding
59 Kamerstukken II 2001/02, 28 337. Zie over de regeling van de rechtsmacht Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 3, p. 16 en MvA, Kamerstukken I 2002/03, 28 337,
nr. 108b, p. 1.
60 Zie ook: Verordening EG Nr. 1799/2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op
de economische en financiële betrekkingen met Irak; Verordening EG nr. 1210/2003,
nr. 2465/96, Sanctieregelingen Irak 2003 en 2004.
61 MvT, Kamerstukken II 2004/05, 30 165, nr. 3.
62 Rb. Rotterdam 4 februari 1999, NJ kort 1999, 37.
63 Hof Den Haag 7 maart 2002, rolnr. 99/693, ongepubliceerd.
64 Zie art. 10.1 Erfgoedwet.
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van het verbod kunnen de regels uit het Burgerlijk Wetboek inzake
derdenbescherming en verkrijgende verjaring niet tegen de minister worden ingeroepen wanneer deze het desbetreffende cultuurgoed
opeist (art. 6.15 lid 2 Erfgoedwet).
Naast deze privaatrechtelijke sanctionering vindt echter geen
strafrechtelijke handhaving van het verbod plaats. Grenscontrole is
dus een essentiële taak. De goederen kunnen bij de grens en eventueel later in bewaring worden genomen. Als grens geldt hier zowel
de buitengrens van de Europese Unie als de grens tussen Nederland en andere lidstaten. Daar de minister alleen kan optreden
binnen Nederland, is daarvoor alleen de Nederlandse grens van
belang, maar degene die elders het goed binnen de Europese Unie
heeft gebracht, handelt ook naar Nederlands recht onrechtmatig. De
minister kan eigener beweging of op verzoek van de autoriteiten uit
het bezet gebied tot inbewaringneming overgaan (art. 6.11 Erfgoedwet). De beslissing tot inbewaringneming is een beschikking in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht. De kosten ervan kunnen
eventueel op de bezitter van het goed worden verhaald. Het gaat om
een bestuursrechtelijke conservatoire maatregel. Als daarover bij de
bestuursrechter wordt gestreden, hoeft deze alleen te beoordelen of
de beslissing tot inbewaringneming redelijk was. Beantwoording van
de onderliggende rechtsvraag over de eigendom is overgelaten aan de
burgerlijke rechter.
De minister is op grond van artikel 6.11 Erfgoedwet verplicht om
cultuurgoederen die afkomstig zijn uit een bezet gebied in bewaring
te nemen. Daarbij geldt dat hij uit eigen beweging een cultuurgoed
in bewaring moet nemen bij het binnenbrengen in Nederland; een
cultuurgoed dat zich reeds in Nederland bevindt, neemt de minister enkel op verzoek van de autoriteiten van het (voorheen) bezette
gebied in beslag, of wanneer een redelijke verwachting bestaat dat
een dergelijk verzoek zal worden gedaan.
Na de inbewaringneming stelt de minister een vordering tot
teruggave in bij de burgerlijke rechter (art. 6.15 Erfgoedwet). Deze
vordering kan niet verjaren; het bijzondere belang van de teruggave
van cultuurgoederen afkomstig uit een bezet gebied weegt kennelijk
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zwaarder dan de rechtszekerheid.65 Het is voor de inbewaringneming
irrelevant of de geadresseerde beweerdelijk eigenaar, bezitter of houder is. De burgerlijke rechter bepaalt de rechtmatigheid van de vordering. De rechter kan bij toewijzing van de vordering aan de bezitter
of houder een schadevergoeding toekennen indien deze aannemelijk maakt de eigendom van het cultuurgoed te hebben verkregen,
en anders een billijke vergoeding, mits bij de verkrijging de nodige
zorgvuldigheid is betracht. De bedoelde vergoeding komt ten laste
van de Staat (art. 6.15 lid 3 sub a en b Erfgoedwet). De Nederlandse
Staat heeft vervolgens recht op de vergoeding van deze gelden door
de Staat waar de goederen worden terugbezorgd.
Zodra de minister de beschikkingsmacht over het goed heeft verworven, geeft hij het terug aan de bevoegde autoriteiten. Door het
volgen van deze procedure is ervoor zorggedragen dat het ontnemen
van het goed in overeenstemming is met artikel 14 Gw en artikel 1
van het Eerste Protocol bij het EVRM.
Het beschreven systeem voor de teruggave van cultuurgoederen
uit bezet gebied (§ 6.2 Erfgoedwet), sluit zo veel mogelijk aan bij de
regeling voor de teruggave van illegaal verhandelde cultuurgoederen op basis van het UNESCO-verdrag 1970 (§ 6.1 Erfgoedwet). Een
belangrijk verschil is dat bij de eerstgenoemde regeling de Nederlandse minister van OCW de centrale autoriteit is, terwijl bij de
laatstgenoemde regeling de autoriteiten van het land van herkomst
(of de rechthebbende zelf) de vordering tot teruggave instellen (vgl.
art. 6.15 en art. 6.7 Erfgoedwet).66
Onderlinge verhouding wettelijke regels
Zojuist bleek reeds dat de materie van de teruggave van cultuur
goederen afkomstig uit bezet gebied (gebaseerd op het verdrag en
Eerste Protocol van 1954) nauw verwant is aan de materie van de
onrechtmatige grensoverschrijdende handel in cultuurgoederen
in vredestijd (gebaseerd op het UNESCO-verdrag 1970, eveneens
65 Zie de motie van toelichting bij de Erfgoedwet ad art. 6.15 lid 5 (p. 136).
66 Zie verder Kamerstukken II 2004/05, 30 165, nr. 3, p. 13 en nr. 6, p. 3. Zie ook de motie
van toelichting bij art. 6.10 Erfgoedwet (p. 133-1345).
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g eïmplementeerd in de Erfgoedwet). Uit beide verdragen (art. 24 respectievelijk art. 15) volgt dat voorrang wordt verleend aan een vordering die teruggaat op een eerder verdrag. Beide regelingen kennen
hun eigen definitie van het begrip cultuurgoed.67 Per terugvordering
zal de autoriteit uit het bezette gebied aannemelijk moeten maken
dat het gaat om een cultuurgoed dat belangrijk is voor het cultureel
erfgoed van zijn staat. Daartoe kan hij onder andere verwijzen naar
de omschrijving van cultureel goed die is gemaakt voor de implementatie van het Verdrag betreffende de illegale handel in vredestijd.
Daarnaast kan de materie verwant zijn met die van regels die
speciaal worden gemaakt voor de bejegening van staten die oorlog
voeren. Naar Nederlands recht worden die steeds gebaseerd op de
Sanctiewet 1977. Voorts worden dergelijke regels in internationaal
verband getroffen en kunnen ze op cultuurgoederen betrekking hebben. In 1990 stelde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 661 vast. Deze behelsde een uitgebreid embargo op de handel
met Irak. Later is deze resolutie door andere gemitigeerd.68 De Raad
van de Europese Unie heeft de resoluties van de Veiligheidsraad bijna
onverkort gevolgd. Op welke cultuurgoederen de regelingen betrekking hadden, is vastgelegd in een lijst. Ter uitvoering van de Europese
regels heeft de minister van Buitenlandse Zaken sanctieregelingen
67 Voor de regeling inzake teruggave van goederen afkomstig uit bezet gebied worden
als culturele goederen beschouwd: roerende of onroerende goederen, welke van
groot belang zijn voor het cultureel erfdeel van ieder volk, zoals monumenten van
bouwkunst, kunst of geschiedenis, hetzij van godsdienstige, hetzij van wereldlijke
aard; terreinen van oudheidkundig belang; groepen gebouwen, welke, als een geheel,
uit een oogpunt van geschiedenis of kunst van belang zijn; kunstwerken; handschriften, boeken en andere voorwerpen, welke uit een oogpunt van kunst, geschiedenis
of oudheidkunde van belang zijn, en voorts wetenschappelijke verzamelingen en
belangrijke verzamelingen boeken, archiefbescheiden of afbeeldingen van de hierboven omschreven goederen (zie art. 1 sub a van het Verdrag van 1954, Trb. 1955,
47 jo art. 6.9 sub c Erfgoedwet). Voor de regeling van de teruggave van goederen op
basis van het UNESCO-verdrag 1970 wordt onder cultuurgoed verstaan: een zaak
die door elke verdragsstaat om godsdienstige of wereldlijke redenen is aangewezen
als belangrijk voor de oudheidkunde, de prehistorie, de geschiedenis, de letterkunde,
de kunst of de wetenschap en derhalve van wezenlijk belang is voor zijn cultureel
erfgoed en die behoort tot de in artikel 1 van het UNESCO-verdrag 1970 opgesomde
categorieën (zie art. 6.1 sub c Erfgoedwet).
68 Zie verder Kamerstukken II 2004/05, 30 165, nr. 3, p. 17.
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vastgesteld, mede gebaseerd op de Sanctiewet 1977. Overtreding van
de sanctieregelingen is in de Wet op de Economische Misdrijven als
misdrijf aangemerkt. In deze en dergelijke regelingen wordt de handel in cultuurgoederen uit bezet gebied dus strafbaar gesteld, terwijl
het bij de regeling in de Erfgoedwet inzake de teruggave van cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied gaat om inbewaringneming en
teruggave.
4.6

Restitutie Roofkunst W.O. II

Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn door de nazi’s op grote
schaal Nederlandse kunstwerken onder dwang opgekocht en geroofd.
Hitler en Goering hadden de ambitie een topcollectie op te bouwen,
in het bijzonder voor het Führermuseum te Linz. Zowel particulieren
als kunsthandelaren werden gedwongen hun kunst af te staan of te
verkopen, vaak voor een symbolisch bedrag of voor levensreddende
gunsten, zoals een vrije doorreis.69 De maatregelen troffen met name
joodse particulieren en handelaren. Door de geallieerde troepen werden na de oorlog cultuurgoederen teruggebracht naar de landen van
herkomst.70 Dat gebeurde haastig, uiteraard. Het juridische kader
was niet heel precies. De recuperatie verliep volgens de bepalingen
van ‘Joint Declaration’.71 Volgens deze verklaring moest het ontvangende land vervolgens een ‘receipt’ tekenen. Daarin was bepaald
dat dit land het ontvangen werk zou restitueren aan de oorspronkelijke, rechtmatige (lawful) eigenaar. De staat zou slechts optreden
als ‘custodian’. De Nederlandse regering had al in Londen een reeks
69 Zie verder N. Palmer, Museums and the Holocaust, London: Institute of Art and Law
2000. Zie ook de serie artikelen van L. Heyting, ‘Kunstroof en recuperatie I-V’, in
het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 1997, en vervolgens: ‘Van wie is de Goudstikkercollectie?’, NRC Handelsblad
18 maart 2005, p. 19. F. Kuitenbrouwer, ‘Roofkunst: restitutie van cultuurobjecten
met een dubieuze herkomst’, NJB 2002, p. 169-175.
70 Zie: Robert M. Edsel, The Monuments Men. Allied heroes, nazi thieves and the
greatest treasure hunt in history, New York: Hachette, 2009.
71 Zie N. Kubenko, ‘Break-out Session on Nazi-Confiscated Art Issues: Government
Restitution Policies: Postwar to Present’, Proceedings of the Washington Conference
on Holocaust-Era Assets, <www.state.gov/www/regions/eur/holocaust/heac4.pdf>.
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maatregelen getroffen, waardoor de overgang naar de rechtmatige
situatie na de oorlog zo soepel mogelijk zou moeten verlopen. Van
essentiële betekenis voor het rechtsherstel was het koninklijk besluit
E 100 van 17 september 1944.72 Krachtens dit besluit was er een Raad
voor het Rechtsherstel, die rechtshandelingen met de bezetter ongedaan kon maken en de gevolgen daarvan kon regelen. De institutionele kant en de uitvoering van de verschillende regels zijn van meet af
aan onder de maat geweest.73 Er bleven veel kwesties liggen, niet in de
laatste plaats omdat de mensen te uitgeput en te overrompeld waren
om acties tot rechtsherstel te ondernemen en vol te houden. De autoriteiten, in het bijzonder de Stichting Nederlands Kunstbezit, traden
doorgaans niet behulpzaam op en trachtten te mensen soms zelfs
af te poeieren. Na verloop van jaren werden de speciale regels ingetrokken en de instanties opgeheven. Het rechtsherstel werd formeel
afgerond. Sommige werken werden ten behoeve van de staat geveild.
Er was echter nog een grote hoeveelheid kunstwerken onder beheer
van de staat die niet waren teruggegeven. Sommige daarvan werden
toegevoegd aan museale collecties, andere verdwenen in het depot
van het Instituut Collecties Nederland. Dit instituut beheerde de collecties van de staat. Ten gevolge van de verjaringsregels was het aan
het einde van de twintigste eeuw niet meer mogelijk in Nederland
via de burgerlijke rechter eigendommen terug te krijgen. In andere
landen, bijvoorbeeld die met een Angelsaksisch rechtsstelsel, bestaat
die mogelijkheid in beginsel wel. Bezit geeft daar in beginsel nooit
‘volkomen titel’ als de basis van de verkrijging onrechtmatig is, bijvoorbeeld dwang van de nazi’s. De rechters wegen in voorkomende
gevallen de belangen van partijen tegen elkaar af.

72 Vgl. uitgebreider E. Mulder & H. Schretlen, Betwist bezit, De Stichting Nederlands
Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945, Zwolle: Waanders 2002, p. 86 e.v.
73 Vgl. G. Aalders, Roof. De ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog, Den Haag: Sdu Uitgevers 1999; W. Veraart, Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw, Rotterdam/Deventer:
Sanders Instituut/Kluwer 2005.
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Aan het einde van de vorige eeuw werd wereldwijd aangedrongen
op het alsnog teruggeven van de kunstwerken aan de oorspronkelijke, meest joodse, eigenaren.74 De meest bekende en invloedrijke
uitingen daarvan zijn de Washington Principles van 1999, waarin
wordt verklaard dat de overheid zich moet inspannen om het zoeken
te ondersteunen en moet streven naar geschikte vormen van conflictbeslechting in geval eigendomstwisten ontstaan.75
In veel landen is gevolg gegeven aan de oproep tot vernieuwd restitutiebeleid.76 In Nederland heeft toen Bureau Herkomst gezocht,
onderzoek gedaan bij wijze van pilot, om na te gaan of er nog oorspronkelijke eigenaren of hun nazaten waren aan wie een cultureel
object kon worden teruggegeven. In 1997 kreeg de commissie-Ekkart
de opdracht aanbevelingen op te stellen voor criteria voor teruggave
van de kunstwerken. Deze aanbevelingen werden nagenoeg ongewijzigd door de regering overgenomen, na een debat in de Tweede
Kamer.77 De Kamer drong met name aan op een omkering van de
bewijslast bij het bewijzen van eigendomsrechten voor vervolgde
groepen (joden, zigeuners, Roma’s en Jehova’s getuigen). De aanbevelingen strekken ertoe dat cultuurgoederen die zich in de rijkscollectie bevinden, desgevraagd, worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren indien aannemelijk is dat het afstaan van de werken
onvrijwillig is geweest. Voorts moet de onvrijwilligheid het gevolg
zijn van het naziregime. Vanuit juridisch perspectief is van belang
dat werd aanbevolen dat de staat geen beroep op verjaring van de
vorderingen zou doen. Deze aanbeveling heeft de staat gevolgd. Door
deze verruiming is de kans op een positieve reactie aanmerkelijk
vergroot. Als direct na WOII een verzoek al is behandeld, wordt het
74 Een invloedrijk boek was: L.H. Nicholas, The Rape of Europa, New York: Knopf,
1994. Op basis van dit boek is in 2006 een documentaire met dezelfde titel gemaakt
door Richard Berge en Bonni Cohen.
75 Principles of the Washington Conference with Respect to Nazi-Confiscated Art d.d.
3 December 1998.
76 Zie ‘The Lost Heritage of Cultural Assets, The Documentation, Restitution and Repatriation of the Cultural Assets of WW II Victims’, Proceedings of the International
Academic Conference in Brno, Institute of Contemporary History at the Czech Academy of Sciences, Ostrava: Tilia Publishers 2003.
77 Kamerstukken II 2004/05, 25 839, nr. 36.

161

Content.indd 161

14-Feb-17 11:45:26

nu in beginsel als afgedaan beschouwd. Bij de vraag of een kwestie
afgehandeld is, moet met nova rekening worden gehouden. Onder
nova worden ook nieuwe inzichten verstaan. Kwestie rond schilderijen die waren verhandeld door joodse eigenaren, worden anders,
minder soepel, beoordeeld. Dit heeft de staat aanvaard, en daardoor
is een tweede ronde van restitutie, toegesneden op cultuurgoederen,
mogelijk geworden.
Oorspronkelijke eigenaren of hun rechtsopvolgers kunnen de
minister van OCW om teruggave van hun eigendommen verzoeken.
De minister legt de verzoeken daarop voor aan een onafhankelijke
commissie, de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, in de wandeling de Restitutiecommissie genoemd. De adviezen van deze commissie volgt de minister in
beginsel op. Deze in 2001 ingestelde commissie heeft twee taken.78 De
eerste taak is het beoordelen van claims die door de oorspronkelijke
eigenaren of hun rechtsopvolgers worden gericht aan de staat met
betrekking tot werken uit de rijkscollectie. Daarbij is aanvankelijk
een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van de NK-collectie
en onderdelen van de rijkscollectie die een ander ‘verdacht’ verleden
hadden. Medio 2015 is dat beleid veranderd. Alle aanvragen worden
nu op ‘redelijkheid en billijkheid’ getoetst, waarbij ook rekening kan
worden gehouden met het belang van de openbare collectie.
De tweede taak van de Restitutiecommissie is het geven van bindend advies ingeval een claimant en de huidige bezitter, een andere
persoon dan de staat, een conflict hebben over de rechtmatige eigendom van een werk ten gevolge van de ‘verdachte’ herkomst van het
werk.

78 Een overzicht van de besluiten is te vinden op de site van de commissie en in haar
jaarverslagen, met name het eerste van 2002.
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Een beroemde zaak binnen de eerste functie is het Goudstikker-
advies.79 Een voorbeeld van een bindend advies is dat inzake een
schilderij van Toorop in het Zeeuws museum.80
Aanvankelijk werd verwacht dat het aantal claims beperkt zou zijn
en dat de commissie haar adviserende werk vijf jaar later, op 4 april
2007, zou hebben afgerond. Gelet op het grote aantal claims is het
versoepelde beleid langer van kracht. In de loop van 2009 is bekendgemaakt dat het versoepelde beleid voorlopig zal worden voortgezet.
Eind 2016 is duidelijk geworden dat de kans bestaat dat restitutiebeleid een onderdeel van het cultuurbeleid wordt. Het is immers
denkbaar dat cultuurgoederen uit andere oorlogen dan WO II zich
in Nederland bevinden en op basis van internationale verdragen
worden teruggevorderd uit andere delen van de wereld. Vanwege de
verwachte langere duur van het bestaan van de commissie zijn ook
institutionele wijzigingen doorgevoerd. Er is een eigentijds rooster
voor de duur van het lidmaatschap ingesteld. In haar brief van eind
2016 heeft de minister erop gewezen dat degenen die het niet eens
zijn met het advies en de daarop volgende ministeriële beslissing,
hun zaak kunnen voorleggen aan de burgerlijke rechter. In zo’n geval
zal zij geen beroep doen op de burgerrechtelijke verjaring.81
Er is in ongeveer 140 zaken door de commissie advies uitgebracht
en de commissie heeft begin 2017 nog bijna 20 zaken in behandeling.
De commissie-Ekkart merkte in haar eindrapportage op dat het
leed dat velen rond de Tweede Wereldoorlog was aangedaan, op deze
manier niet kon worden weggenomen, maar dat fouten die daarna
waren gemaakt, wel gedeeltelijk konden worden hersteld.82
79 Zie het jaarverslag van de Restitutiecommissie over 2006, waarin een samenvatting
van het advies staat; P. den Hollander, Roofkunst, de zaak Goudstikker, Amsterdam:
Meulenhoff 2007; E.J.H. Schrage, De Regelen der Kunst III, Amsterdam/Den Haag:
Russell Advocaten 2007, hoofdstuk 2.
80 Zie het jaarverslag van de Restitutiecommissie over 2008, waarin een korte samenvatting van het advies staat. Zie ook H.J. Snijders, ‘Overeenkomstig de redelijkheid
en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?’, NTBR 2008, 47, p. 381.
81 Brief van de Minister van OCW aan de Tweede Kamer van 4 oktober 2016, Kamerstukken II 2016/17, 25 839, nr. 42.
82 Commissie-Eckhart, Herkomst gezocht. Eindrapportage, december 2004, p. 20.
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4.7

Gevolgen voor de rechtspraktijk van de behandelde
normen

De behandelde regels hebben gevolgen voor de eigendom, koop en
de verkoop van kunst. De verplichtingen voor het herkomstonderzoek worden nog steeds aangescherpt. De regels uit het Burgerlijk
Wetboek zijn voor een deel aangepast, met name waar het gaat om
de verjaring.
Voorts zou een goed systeem van handhaving moeten worden
ontwikkeld. Gestolen goederen zouden in een register moeten worden opgenomen. Vooralsnog is het Art Loss Register dat op particulier initiatief berust, het beste internationale register.83 Degenen die
waardevolle voorwerpen kwijt zijn, kunnen die bij het Register laten
opnemen. Degenen die een voorwerp verdacht vinden, kunnen het
register raadplegen. Er zijn veel klachten over de gebrekkige opsporing van gestolen kunstwerken.84 In Nederland is er sinds 2010 een
databank voor gestolen kunst: Edison Kunst en Antiek bij het Korps
Landelijke Politie, waarin honderden kunstvoorwerpen zijn opgenomen.85 Er wordt nog steeds aan het volledig maken van de lijst
gewerkt. Belangrijk daarbij is een goed systeem van omschrijving,
zodat het kunstwerk herkenbaar is. Er zijn enkele gespecialiseerde
onderzoekers aangesteld, als reactie op het verzoek om opnieuw een
speciale divisie bij de politie in te stellen.86
Een enkele keer komt het voor dat medewerkers van een museum
betrokken zijn bij diefstal of heling.87 De omvang van de markt in

83 <www.artloss.com> (zie ook andere internationale registers: INTERPOL Database
– Stolen Works of Art; IFAR database. Bron: J. Blake,Bron: : Oxford University Press
2015. International Cultural Heritage Law, Oxford: Oxford University Press 2015.
84 Kamerstukken II, 2009/2010, Aanhangsel, vragen 1026. Beleidsbrief Cultuur 2004 –
2007, TK 2005-2007, 29 314, nr. 20.
85 Bron: <www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/nationaal-dreigingsbeeld-2012/ndb-kunst-en-antiek.pdf>.
86 Zie o.a. Brief van de minister van Justitie, 6 oktober 2008, Kamerstukken II 2008/09,
31 700, VI.
87 Rb. Den Haag 16 december, parketnr. 09/900634-03; Rb. Leeuwarden, 22 juli 2004,
parketnr. 17/080055-04.
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gestolen goederen is in 2007 in kaart gebracht.88 Naar aanleiding
van dit rapport heeft de regering meer inspanningen beloofd.89 Zij
zal de handelaren, de verzekeringsmaatschappijen en de musea aansporen alerter te zijn. Voorts is de genoemde databank bij de politie
hieruit voortgekomen. Hiernaast worden duizenden werken van het
Rijk vermist, waarbij de oorzaak van de vermissing niet duidelijk is.90
Kunstwerken worden aan hoogwaardigheidsbekleders uitgeleend ter
opluistering van hun vertrekken, zoals bij ambassadeurs het geval
is. Bij onvolledige registratie die de kunstwerken vervolgens ten deel
valt, raken zij uit het zicht.
Een dief van een goed, ook een cultuurgoed, geniet volgens het
Nederlandse recht in beginsel al na twintig jaar eigendomsrechten.91
Ten gevolge van de Wet tot implementatie van het verdrag inzake
de bescherming van cultuurgoederen tijdens gewapende conflicten
en de Wet tot implementatie van het verdrag inzake de bestrijding
van illegale handel in cultuurgoederen in het Burgerlijk Wetboek is
die termijn op 30 jaar (of 75/80 jaar voor openbare collecties) gesteld
(art. 3:86a en 3:310a BW). Voor de bezitter te kwader trouw kan het
geen verrassing zijn dat het betrokken goed moet worden terug
gegeven. Voor de bezitter te goeder trouw ligt dat natuurlijk anders.
In veel gevallen doet het er voor de verplichting het goed terug te
geven niet toe of de bezitter te goeder trouw was. Het verschil ligt
meestal in het recht op vergoeding. Dat ligt zo in het geval van beide
genoemde implementatiewetten. In andere gevallen moet worden
nagegaan of de bezitter te goeder trouw voldoende zorgvuldigheid
heeft betracht bij de aanschaf om als zodanig te kunnen worden aangemerkt. Die zorgvuldigheid houdt met name in dat het herkomstonderzoek voldoende moet zijn geweest. De intensiteit waarmee het
88 R. van der Stoep & H. Naayer, Schone Kunsten, Preventieve doorlichting kunst- en
antiekhandel, Groningen: Interval, september 2007. Zie ook: T. van Ham e.a., De
kunst van het internet. Een onderzoek naar de online illegale handel in cultuur
goederen. Den Haag: Boom, 2011.
89 Kamerstukken II 2007/08, 31 255, nr. 10.
90 Vgl. Kamervragen, Kamerstukken II, 2010/11, Aanhangsel, 2359.
91 R.J.Q. Klomp, ‘Dieven met geduld. Over verkrijgende verjaring te kwader trouw’, in:
Tijd en onzekerheid, BW-krant-jaarboek 16, Deventer: Gouda Quint 2000, p. 59-73.
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herkomstonderzoek moet zijn uitgevoerd, hangt samen met de kennis die de koper moet hebben gehad van ongeschreven normen en
zijn deskundigheid. Voordat de betrokken wet in werking trad, was
de norm dat er geen kunst die tijdens een gewapend conflict verhandeld was, mocht worden gekocht, niet helder. De eis dat moet worden
nagegaan of een voorwerp wel legaal is uitgevoerd, is pas recent voor
iedereen van kracht geworden. Vanaf 1970 gold hij al wel als regel
van zelfregulering voor museale instellingen. Waar de regels niet
duidelijk zijn, moet nader onderzoek worden gedaan.
De Restitutiecommissie overwoog daarover – binnen haar bijzondere kader – in haar bindend advies van 2008 inzake de mogelijke
teruggave van een schilderij van Toorop door het Museum Boijmans
Van Beuningen te Rotterdam aan de erfgenamen van de oorspron
kelijke eigenaar, Flersheim, het volgende:92
‘De commissie stelt voorop dat zij bij haar advisering in ieder geval in
haar overwegingen kan betrekken de omstandigheden waaronder het
bezit van het werk verloren is gegaan, de mate waarin de partij die om
teruggave verzoekt zich heeft ingespannen om het werk te achterhalen,
alsmede het tijdstip en de omstandigheden van de verwerving van het
bezit door de huidige bezitter en het door hem verrichte onderzoek voor
de verwerving.’

Daarmee sloot zij aan op bijvoorbeeld de overwegingen van het
Britse Spoliation Committee, voor welke eveneens een bijzonder
kader geldt.93

92 Restitutiecommissie, bindend advies d.d. 3 maart 2008, RC 3.48.
93 De ‘reports’ van de Spoliation advisory panel zijn niet openbaar. In rechterlijke uitspraken in de Verenigde Staten met betrekking tot deze zaken zijn vergelijkbare
overwegingen te vinden. Zie bijv. U.S. District Court Eastern District of Michigan,
19 June 2006, Case No. 06.10333 (The Detroit Institute of Arts v. Detroit); U.S. District
Court Northern District of Ohio, 28 December 2006, Case No. 3:06 CV 7031, (Toledo
Museum of Art v. Claude G. Ullin et al.). Zie ook A. Minkovitch, ‘The Successful Use
of Laches in World War II-Era Theft Disputes: It’s Only a Matter of Time’, Columbia
Journal of Law & Arts 2004, 27, p. 349.
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Voorts wordt in het bijzonder van veilinghuizen verwacht dat zij
goed onderzoek naar de herkomst doen. De eventuele koper moet
zich daarvan vergewissen. Komt deze laatste in het bezit van een cultuurgoed met verdachte herkomst, dan zijn de betrokken regels of
ongeschreven normen op hem van toepassing. Wat de ongeschreven
normen betreft, zal worden nagegaan in hoeverre deze koper mocht
vertrouwen op het onderzoek van het veilinghuis. Soms is de koper
deskundiger, soms het veilinghuis.
Voor de musea gelden deze regels volgens hun eigen code nog
strikter (zie hoofdstuk 6).
Op de rechten van verkopers zijn ook verplichtingen aangebracht.
Zij moeten zich met name houden aan de exportregels die in hun
land van kracht zijn.
Op eigenaren rusten in sommige gevallen onderhoudsverplichtingen. Voorts wordt goed onderhoud met behulp van subsidieregels
gestimuleerd. Er is geen algemeen verbod op vernietiging van kunst.
Wel kan de kunstenaar soms morele rechten laten gelden.
4.8

Bescherming van onroerend en archeologisch erfgoed

Naast regels voor de bescherming van roerende cultuurgoederen zijn
er ook regels voor de bescherming van onroerend goed, onder en
boven de grond. De regels inzake de bescherming van panden waren
er het eerst. In de loop van de tijd groeide het inzicht dat niet alleen
panden, maar ook delen van een stad of dorp een speciale betekenis
kon toekomen. Grachtengordels van veel plaatsen in Nederland bijvoorbeeld, ontlenen niet alleen hun schoonheid en historische betekenis aan de individuele panden, maar juist aan het geheel. Daarnaast zijn er landschappen die verwijzen naar het verleden en die,
vaak in samenhang met wat zich onder de grond bevindt, een grote
archeologische betekenis hebben.
De beschermingsmaatregelen maakten tot voor kort deel uit van
de Monumentenwet 1988 (Monw 1988). Bij het vervallen van deze
wet per 1 juli 2016 is een gedeelte overgegaan naar de Erfgoedwet,
hoofdstuk 3. Een ander gedeelte zal opgaan in de Omgevingswet,
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maar deze wet treedt pas in 2019 in werking.94 Voorlopig zijn de
bepalingen over de besluitvorming in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld over het aanbrengen van wijzigingen in een monument) te
vinden in hoofdstuk 9 van de Erfgoedwet getiteld ‘Overgangsrecht’.
Het gaat hierbij om regelingen inzake archeologie en bescherming
van rijksmonumenten en stads- en dorpsgezichten.
4.8.1 Bescherming van onroerend goed
De bescherming van onroerende zaken van culturele betekenis is
geregeld in de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en per 2019 tevens in de Omgevingswet. Voor zover zij zien op
opgravingen en regels stellen voor het resultaat van de opgravingen,
zijn zij ook voor roerende zaken van betekenis. Waar de bescherming
van roerende en onroerende zaken voorheen in aparte wetten – de
Wet tot Behoud van Cultuurgoederen respectievelijk de Monumentenwet – geregeld was, is dat met de incorporatie van deze wetten in
de Erfgoedwet (hoofdstuk 4) niet langer het geval. De Erfgoedwet is
gericht op bescherming van zowel roerend als onroerend cultureel
erfgoed, waarbij de eerste categorie als ‘cultuurgoed’ wordt aangeduid en de tweede als ‘monument’ (zie art. 1.1).
De overgang tussen roerend en onroerend is vaak vloeiend. Is een
object eenmaal afgebroken van een onroerende zaak en wordt het als
roerend gedefinieerd, dan valt het mogelijk als roerende zaak onder
de regels van het UNESCO-verdrag 1970, geïmplementeerd in § 6.1
Erfgoedwet. Onder omstandigheden valt te bepleiten dat afgebroken
onderdelen geen afzonderlijke goederen worden, maar bestanddeel
blijven van de onroerende zaken waar zij dan in goederenrechtelijk
opzicht deel van blijven uitmaken. Op sommige objecten passen
voorts de regels niet goed omdat ze zowel roerende als onroerende
kenmerken hebben. De bescherming van deze objecten, de ensembles, is thans geregeld in de Erfgoedwet; op grond van artikel 3.13
94 Zie
<Cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet/overgangsrecht-monumentenwet1988-naar-omgevingswet>.
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kan de minister een rijksmonument tezamen met cultuurgoederen
aanwijzen als ensemble indien het geheel van rijksmonument en de
cultuurgoederen in onderlinge samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is. Voor toepassing van
deze regeling is dus wel vereist dat sprake is van een rijksmonument.
Het is echter goed mogelijk dat bijvoorbeeld een stijlkamer als zodanig vanuit het monumentenperspectief daarvoor niet in aanmerking
komt. Het pand waarvan de kamer deel uitmaakt, wordt voor een
eventuele aanmerking als monument zelfstandig beoordeeld. Alleen
een heel pand kan als monument worden aangemerkt, maar op zich
kan een bijzondere kamer daarvoor voldoende reden bieden. De wettelijke regeling voorziet niet in het ‘meebeschermen’ van de roerende
onderdelen van het interieur, aangezien dit een toename van administratieve lasten voor eigenaren en gemeenten zou meebrengen (ook
wijzigingen met betrekking tot die roerende zaken zouden dan vergunningplichtig worden). Ook vond de wetgever dat anders een te
vergaande ingreep in het eigendomsrecht zou worden gemaakt: ‘De
aanwijzing als rijksmonument vormt geen of nauwelijks een belemmering voor verkoop en heeft vaak zelfs een positief effect op de
waarde. Een vergelijkbaar besluit ten aanzien van een roerende zaak
heeft het effect dat verkoop nauwelijks nog mogelijk is omdat eigenaren gedwongen zijn hun inventaris tezamen met het gebouw te verkopen.’95 Overigens zijn van enkele prominente interieurensembles
de roerende zaken wel als beschermd cultuurgoed aangewezen, om
ongecontroleerde verplaatsing naar het buitenland te voorkomen.
De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in oktober 2010 leidde tot het opgaan van de monumentenvergunning in de omgevingsvergunning, de vergunning
waarin alle toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project,
tegelijkertijd worden verleend.96 Voor het verlenen van de vergunning voor archeologische monumenten is een uitzondering gemaakt.
95 Zie de motie van toelichting bij de Erfgoedwet, p. 53-54.
96 Zie: J.W. van Zundert, ‘Modernisering monumentenzorg en monumentenrecht’,
Bouwrecht 2010, 50, p. 277 e.v.
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Zij wordt zo zelden gevraagd dat een opgaan in de omgevingsvergunning niet voor de hand lag.
In 2011 zijn twee wijzigingen aangebracht in de Monumentenwet: het vereiste dat een monument ten minste vijftig jaar oud moest
zijn, werd losgelaten, onder meer omdat de afschrijvingsperiode van
onroerend goed korter is geworden, waardoor in sommige gevallen
waardevolle gebouwen gesloopt worden voordat zij vijftig jaar zijn.
Ook werd een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor burgers of
belangengroepen om de minister te verzoeken een monument tot
rijksmonument aan te wijzen. De wetgever was van mening dat minder behoefte bestond aan het aanwijzen van nieuwe monumenten
doordat van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening
inmiddels voldoende geborgd was. Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorie
en bij de voorbereiding daarop kunnen burgers en belangengroepen
invloed uitoefenen.
De kern van de bescherming van het onroerend erfgoed is gelegen in de bevoegdheid van de minister ambtshalve een monument97
dat van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor
de wetenschap of cultuurhistorische waarde aan te wijzen als rijksmonument (art. 3.1 lid 1 Erfgoedwet). Er zijn nu ruim 62.000 panden
ingeschreven.98 Aldus beschermde monumenten mogen niet zomaar
worden verbouwd of gesloopt. Op grond van artikel 2.1 lid 1 aanhef en sub f Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning
een project uit te voeren voor zover dat bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd
monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een
beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of
in gevaar gebracht. Het beschadigen of vernielen van beschermde
monumenten is zonder meer verboden op grond van artikel 11 lid 1
van de vervallen Monumentenwet 1988 (de art. 11-22 blijven tot de
97 Een monument is gedefinieerd als ‘onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel
erfgoed’, zie art. 1.1 Erfgoedwet. Hierbij is niet langer vereist dat de zaak ouder dan
vijftig jaar is.
98 Zie <cultureelerfgoed.nl/erfgoed/monumenten/monumenten>.
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invoering van de Omgevingswet in 2019 van kracht; zie art. 9.1 Erfgoedwet). In de omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden
opgenomen ter bescherming van het monument, bijvoorbeeld over
het behoud van bepaalde onderdelen van het monument, de wijze
waarop bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, de materialen
die moeten worden gebruikt, enzovoort; zie artikel 2.22 Wabo.
Zoals gezegd kan aanwijzing tot rijksmonument plaatsvinden als een
monument van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De waarde van
een gebouw kan liggen in een bijzondere bouwstijl, zeldzaamheid,
opvallendheid, maar ook in de betekenis die een gebouw in zijn tijd
had. Onder omstandigheden kan de waardering voor de betekenis in
de loop van de geschiedenis veranderen, zoals bijvoorbeeld bij grafmonumenten voor NSB’ers het geval is.99 Voor het noodzakelijke
onderhoud aan een monument kan een eigenaar subsidie krijgen;
soms is ook fiscale aftrek mogelijk.
Om de monumentwaardigheid te kunnen beoordelen, vraagt de
minister advies aan de gemeente waarbinnen het monument is gelegen, of, als het monument zich buiten de bebouwde kom bevindt, aan
Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie (art. 3.1 leden 2 en 3
Erfgoedwet). Tegen een besluit over de aanwijzing van een beschermd
monument, of dat nu een toe- of een afwijzing is, kan bezwaar en
beroep worden ingesteld door een belanghebbende, de eigenaar en
eventuele zakelijk gerechtigden. Door eigenaren wordt vaak betoogd
dat door de aanwijzing de waarde en de verkoopbaarheid van hun
pand verminderen of dat door de aanwijzing het gebruik van het
pand, of een wijziging van dat gebruik, wordt belemmerd. Meestal
hebben deze argumenten geen succes omdat het algemeen belang bij
de aanwijzing de doorslag geeft. In het besluit tot aanwijzing moet de
minister precies omschrijven wat wel en niet als beschermd monument wordt aangewezen. De redengevende omschrijving is bepalend
99 Zie het Advies inzake onroerend erfgoed WO II van de Raad voor Cultuur d.d.
5 juli 2004 (<cultuur.nl/upload/documents/adviezen/advies-inzake-onroerend-
erfgoed-WO-II.pdf>).
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voor de vraag wat wordt beschermd. De kadastrale aanduiding doet
wat dat betreft niet ter zake.
Er moet mededeling van de adviesaanvraag aan de gemeente worden gedaan en vanaf dat moment geldt er ‘voorbescherming’. Totdat
vaststaat of het pand een monument is, mag het niet worden gewijzigd, verbouwd of gesloopt zonder vergunning. Voorbescherming
kan lang duren. Ook tijdens een bezwaar- en beroepsprocedure loopt
de voorbescherming door. Als komt vast te staan dat een beoogd
monument als beschermd monument wordt aangewezen, is het verboden om zonder een vergunning te slopen, te verstoren, te verplaatsen, te wijzigen, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op
een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Voor
gewoon onderhoudswerk is geen vergunning nodig. Het verven van
een voorgevel in een andere kleur valt daar bijvoorbeeld niet onder.
Een zaak die wordt aangemerkt als monument, wordt ingeschreven in het Monumentenregister (art. 3.3 Erfgoedwet) dat door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt beheerd. Bij verkoop van een monument moet deze status op de koopakte worden
vermeld.
Naast de landelijke regeling zijn er lokale regelingen van kracht,
zoals de Erfgoedverordening Amsterdam. Veel (maar niet alle)
gemeenten hebben een gemeentelijke monumentenverordening en
een gemeentelijke monumentenlijst. Er zijn op dit moment ongeveer
56.000 gemeentelijke monumenten.100 Het gaat dan doorgaans om
monumenten die niet van landelijk, maar van regionaal of gemeentelijk belang zijn. Ook voor monumenten die als beschermd gemeentelijk monument zijn aangewezen, geldt veelal dat – op grond van een
door de gemeente zelf vastgestelde regeling – een vergunning nodig
is om deze te wijzigen, te verbouwen of te slopen.
Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten kennen
de provincies Noord-Holland en Drenthe het fenomeen provinciale
monumenten. De plaatsing van monumenten op een provinciale
100 Zie <erfgoedmonitor.nl/indicatoren/gemeentelijke-monumenten-voorlopige-tellingrce>.
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monumentenlijst op basis van een provinciale monumentenverordening berust op een autonome, ongeregelde bevoegdheid van provincies.
4.8.2 Beschermde stads- en dorpsgezichten
Op dit moment zijn bijna vijfhonderd stads- en dorpsgezichten
als beschermd aangewezen. Een voorbeeld is de binnenstad van
Amsterdam. Het gevolg van een aanwijzing als beschermd stads- of
dorpsgezicht is dat gemeenten waarbinnen beschermde stads- en
dorpsgezichten zijn gelegen, beschermende bestemmingsplannen of
beheersverordeningen moeten opstellen.101 Hierin zijn stedenbouwkundige en andere voorschriften opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de wezenlijke
kenmerken van het beschermde stads- of dorpsgezicht. Bouwvergunningen kunnen alleen in overeenstemming met deze regels worden verleend. In beschermde stads- of dorpsgezichten is het voorts
verboden om een bouwwerk te slopen zonder omgevingsvergunning
(art. 2.1 lid 1 aanhef en sub h Wabo).
De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 leidde tot het opgaan van de monumentenvergunning in de omgevingsvergunning, de vergunning waarin
alle toestemmingen die nodig zijn voor een bepaald project, tegelijkertijd worden verleend.102 Voor het verlenen van de vergunning voor
archeologische monumenten is een uitzondering gemaakt. Zij wordt
zo zelden gevraagd dat een opgaan in de omgevingsvergunning niet
voor de hand lag (zie art. 11 lid 2 Monumentenwet, nog tot 2019 van
toepassing op beschermde archeologische monumenten).

101 Een beheersverordening is een regeling die gemeenten in plaats van een bestemmingsplan kunnen treffen ter zake bestemming en gebruik voor gebieden waar geen
nieuwe ontwikkelingen worden verwacht. Het is een nieuw instrument, dat bestaat
sinds op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking is getreden.
102 Zie J.W. van Zundert, ‘Modernisering monumentenzorg en monumentenrecht’,
Bouwrecht 2010, 50, p. 277 e.v.
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Naast de Wabo heeft een andere algemeen-bestuursrechtelijke
wet gevolgen voor de toepassing van de Monumentenwet, namelijk
de Crisis- en herstelwet uit 2010. Bij de uitvoeringen van projecten
prevaleren de bepalingen van deze wet. De vergunningen van de
Monumentenwet en de Omgevingswet kunnen worden vervangen
door een projectuitvoeringsbesluit (zie art. 2.10 lid 2 en lid 7 Crisisen herstelwet).
4.8.3 Eigendom van archeologisch erfgoed:
implementatie van het Verdrag van Malta103
In 1992 hebben de lidstaten van de Raad van Europa en de andere
staten die partij zijn bij het Europees Cultureel Verdrag een verdrag
gesloten met als bedoeling het Europese archeologisch erfgoed te
beschermen tegen aantasting door bouwprojecten, ondeskundige
opgravingen en natuurlijke risico’s.104 Dit Europese Verdrag inzake
de Bescherming van het Archeologische Erfgoed is bekend komen
te staan als het Verdrag van Malta (en ook wel als het Verdrag van
Valletta).
Het verdrag legt de verdragsluitende landen een hele reeks verplichtingen op: zo dienen zij een inventarislijst bij te houden van hun
culturele erfgoed, beschermde monumenten en gebieden aan te wijzen, archeologische reservaten te vormen, degenen die bij toeval een
object van archeologisch erfgoed vinden te verplichten om dit te melden en voor onderzoek af te staan, een stelsel van vergunningen en
toezicht in het leven te roepen ter voorkoming van aantasting van het
erfgoed, te zorgen voor fysieke bescherming van het archeologisch
erfgoed, archeologen te betrekken bij het planningsbeleid en bij ontwikkelingsprojecten, archeologisch onderzoek financieel te steunen,

103 Zie uitgebreider A.F. Salomons, ‘Nieuwe regels omtrent de eigendom van roerende
monumenten ingevolge de Wet op de Archeologische Monumentenzorg’, WPNR
2007, 6718, p. 613-620.
104 Verdrag van 16 januari 1992, European Treaties Series, no 143 (Nederlandse vertaling: Trb. 1992, 97), preambule en art. 1 lid 1.
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publieke belangstelling voor het archeologische erfgoed te bevorderen en illegale handel in archeologische objecten tegen te gaan.
Nederland heeft het Verdrag van Malta in 2007 geïmplementeerd
door de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg.105 De implementatie heeft voor de nodige juridische complicaties gezorgd. Het sluiten van het verdrag kwam voort uit de zorg
over de archeologische bodemschatten, die door de steeds intensievere bebouwing meer en meer worden omgewoeld. Sommigen denken bovendien dat activiteiten van amateurarcheologen naast mooie
vondsten ook veel schade opleveren. Al is het maar vanwege het feit
dat veel archeologen pleiten voor een zo lang mogelijk begraven laten
in de bodem (in situ). Zij hopen dat er later nog betere technieken
bestaan om de schatten ongeschonden naar boven te halen, goed te
bewaren en te bestuderen.
De nieuwe regels werden neergelegd in hoofdstuk V van de
Monumentenwet 1988, getiteld Archeologische monumentenzorg
(art. 38-60). Op grond van artikel 9.1 lid 1 onder a Erfgoedwet zijn
de regels uit § 1 (inzake verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen) en § 9 (inzake bijzondere bevoegd
heden) van hoofdstuk V nog van toepassing na het vervallen van de
Monumentenwet. Het gros van de overige regels is terechtgekomen
in hoofdstuk 5 van de Erfgoedwet, eveneens getiteld Archeologische
monumentenzorg. Een ander deel komt per 2019 in de Omgevingswet terecht.
Een belangrijk deel van de regels inzake archeologische monumentenzorg betreft ruimtelijkeordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwvergunningen en dergelijke) en is derhalve publiekrechtelijk van aard.106 Het verdrag verplicht onder meer tot het maken
van een begroting voor voorafgaand archeologisch onderzoek bij
105 Wet van 21 december 2006, Stb. 2007, 42.
106 Zie J. Hoekstra & J.W. van Zundert, ‘Bodemschatten met een prijskaartje. Het
wetsvoorstel archeologische monumentenzorg’, Gst. 2004, 7210, p. 373-384, en
F.A.M. Hobma, ‘Bouwen na Malta: de Wet op de archeologische monumentenzorg’,
Bouwrecht 2006, 10, p. 875-885.
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grote p
 rojecten. De aandacht voor culturele planologie bestond al
in Nederland, onder andere blijkend uit de beleidsnota Nota Belvedere uit 1999 over de verhouding tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De nota had tot doel de cultuurhistorische waarde
meer prioriteit te geven bij de inrichting van Nederland. Bij grote
infrastructurele projecten als de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn
zijn zorgvuldige archeologische studies uitgevoerd. De kennis was
geconcentreerd bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek, die in 2006 is opgegaan in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, waarvan de naam in 2009 is
gewijzigd in Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
De wetgeving berust op het beginsel: de verstoorder betaalt.107
Degene die een project onderneemt, moet voor de kosten voor de
bescherming van de archeologische waarden betalen. Bij (relatief)
excessieve kosten kan het betrokken bestuur in de kosten tegemoetkomen (art. 26 Ontgrondingenwet en art. 22 Monw 1988).
De regeling kent drie systemen: voor projecten met een verplichting tot een milieueffectrapportage (m.e.r.), voor bouwen en voor
ontgrondingen. De m.e.r.-route voorziet in een grotere invloed van
de minister van Cultuur voor het reguleren van het vooronderzoek
naar archeologische waarden. Voor het bouwen bestaat de verplichting om bij het herzien en maken van bestemmingsplannen rekening
te houden met de aanwezige archeologische waarden (art. 38a Monw
1988 jo art. 9.1 lid 1 onder a Erfgoedwet).108
Indien verdergaand onderzoek moet worden verricht, moeten
ook particulieren dulden dat hun terrein wordt betreden en dat daar
opgravingen worden gedaan (art. 57 lid 2 Monw 1988 jo art. 9.1 lid 1
onder a Erfgoedwet). Eventuele schade moet door het gemeente
bestuur worden vergoed (art. 58 lid 2 Monw 1988 jo art. 9.1 lid 1
107 Zie Hobma, 2006, p. 880; W.J. Bosma & E.W.J. de Groot, ‘De Wet op de archeologische monumentenzorg: bescherming van bodemschatten als ruimtelijk belang’,
Bouwrecht 2008, 5, p. 306-313. Zie ook de motie van toelichting bij de Erfgoedwet,
p. 59.
108 Zie voor de praktische betekenis en jurisprudentie: I. Reuselaars, ‘“Malta” en het
ruimtelijk recht: archeologie als afwegingsfactor’, StAB 2008, 1, p. 7-11.
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onder a Erfgoedwet). Aanvragers van bouwvergunningen of vrijstellingsbesluiten kunnen de verplichting tot het uitvoeren van onderzoek opgelegd krijgen. Aan de vergunning zelf kunnen voorschriften
worden verbonden. Er is steeds (voor)onderzoek nodig, tenzij het om
kruimelgevallen gaat. Mocht uit het onderzoek volgen dat opgraving
wenselijk is, dan kan daarvoor een opgravingsvergunning worden
verleend.
Met het van kracht worden van de Erfgoedwet is het systeem van
opgravingsvergunningen vervangen door een wettelijk gereguleerd
systeem van certificering;109 artikel 5.1 Erfgoedwet verbiedt het doen
van opgravingen zonder certificaat en de artikelen 5.2-5.5 werken de
procedure van certificering uit. Wanneer een certificaathouder een
opgraving heeft verricht, dient hij over zijn bevindingen te rapporteren en de archeologische vondsten in geconserveerde vorm af te
geven; zie artikel 5.6.
Roerende monumenten en schatten
De regeling van de archeologische monumentenzorg bevat ook bepalingen van privaatrechtelijke aard; het betreft hier de eigendom van
bodemvondsten en de positie die de opgraver/vinder, de overheid en
de grondeigenaar daarbij innemen. In het navolgende staan deze privaatrechtelijke kwesties centraal.
De regels over de eigendom van bodemvondsten hebben betrekking op archeologische vondsten. Onder een archeologische vondst
verstaat de Erfgoedwet: overblijfsel, voorwerp of ander spoor van
menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument.110 Het begrip archeologisch monument verwijst
naar een terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege
de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van

109 Zie over de achtergronden en uitwerking hiervan de motie van toelichting bij de
Erfgoedwet, p. 62-68.
110 Zie art. 1.1. Erfgoedwet en art. 1 lid 3 Verdrag van Malta.
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menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen.111
Bij het bespreken van de vraag aan wie de eigendom van archeologische vondsten toekomt dient de regeling van schatvinding te worden betrokken. Een archeologische vondst kan namelijk tegelijkertijd
een schat zijn, zo blijkt uit artikel 5:13 lid 2 BW: ‘Een schat is een zaak
van waarde, die zolang verborgen is geweest dat daardoor de eigenaar
niet meer kan worden opgespoord.’ Ingeval een opgegraven object
zowel een schat als een archeologische vondst is, heeft de regeling
van artikel 5.7 Erfgoedwet wel voorrang op die van artikel 5:13 BW,
waar het gaat om een object dat gevonden is bij een opgraving en
waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen.112 Een dergelijke archeologische vondst wordt derhalve steeds eigendom van de
overheid (zie hierna), ongeacht of het tevens een schat betreft.
Aan wie komen archeologische bodemvondsten toe?
De memorie van toelichting bij de Wet op de Archeologische Monumentenzorg benadrukte dat een bijzondere regeling van de eigendom
nodig was omdat het nationaal erfgoed betreft, dat beschouwd kan
worden als gemeenschappelijk bezit. ‘Archeologisch erfgoed behoort,
als onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis, behoudens bijzondere omstandigheden eigendom te blijven van de overheid. Het
gaat om voorwerpen van algemeen belang. Het is tegen die achtergrond uiteraard niet de bedoeling dat dit soort voorwerpen in het
maatschappelijk verkeer terechtkomen.’113
Daarom bepaalt artikel 5.7 Erfgoedwet (behoudens redactionele wijzigingen identiek aan het vervallen art. 50 Monw 1988) dat
archeologische vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen en

111 Zie hiervoor eveneens art. 1.1. Erfgoedwet. In het Verdrag van Malta staat het begrip
‘archeologisch erfgoed’ centraal, waaronder zowel roerende als onroerende zaken
vallen; zie art. 1 onderdeel c j° onderdeel b sub 2.
112 Zie de motie van toelichting bij de Monumentenwet 1988, Kamerstukken II 1986/87,
19 881, nr. 3, 23 en de motie van toelichting bij de Erfgoedwet, p. 127-128.
113 MvT, Kamerstukken II, 2003/04, 29 259, nr. 3, p. 24.
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waarop niemand zijn recht van eigendom kan bewijzen, eigendom
zijn van:
a. de provincie waar zij zijn gevonden;
b. de gemeente waar zij zijn aangetroffen indien zij beschikt over een
depot voor archeologische vondsten;
c. de Staat, indien zij zijn aangetroffen buiten het grondgebied van
enige gemeente; het gaat hier met name om scheepsarcheologische vondsten.
De regeling laat zich kort samenvatten met de slogan ‘eigendom volgt
bewaarplaats’.
De beschreven regeling verschilt niet wezenlijk van de voordien
geldende: op grond van artikel 43 Monw 1988 (geldend tot aan de
implementatie van het Verdrag van Malta in 2007) behoorden ‘roerende monumenten’114 die gevonden waren bij het doen van opgravingen en waarop niemand zijn recht van eigendom kon bewijzen,
toe aan de Staat, tenzij het ging om wettige opgravingen door een
gemeente: dan werd die gemeente eigenaar. Enig verschilpunt is er
dus ten aanzien van het overheidsorgaan dat de eigendom toebedeeld
krijgt: tegenwoordig wordt niet de Staat of de opgravende gemeente
eigenaar, maar primair de provincie of de depothoudende gemeente.
Enkel als het monument buiten het grondgebied van enige gemeente
is gevonden, komt de Staat in beeld.
Het in 1988 ingevoerde stelsel week op zijn beurt wel sterk af van
het voordien geldende; in de Monumentenwet 1961 gold dat degene
die bevoegdelijk een opgraving had verricht of had doen verrichten,
eigenaar werd van opgegraven roerende monumenten, doch wel
gehouden was de grondeigenaar een vergoeding te betalen gelijk aan
de helft van de waarde daarvan (art. 23). Het loslaten van dit stelsel in 1988 werd door de toenmalige wetgever gemotiveerd met het
argument dat het nodig was de Staat de eigendom van vondsten toe
114 Hieronder werden verstaan: ten minste vijftig jaar geleden vervaardigde zaken die
van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap
of hun cultuurhistorische waarde.
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te kennen om te waarborgen dat de vondsten voor onderzoek toegankelijk zouden zijn en dat aan hun wetenschappelijke waarde recht
zou worden gedaan. Daaraan werd nog toegevoegd dat de bevoegde
opgraver geacht werd een wetenschappelijk oogmerk te hebben; hij
kon daarom geen rechten op de vondsten doen gelden.115
Uitzondering voor archeologische toevalsvondsten
Artikel 5.7 Erfgoedwet geldt uitsluitend voor archeologische vondsten die aangetroffen zijn bij opgravingen. Een opgraving bestaat blijkens artikel 1.1 uit handelingen als bedoeld in artikel 5.1 lid 1: handelingen met betrekking tot het opsporen, onderzoeken of verwerven
van cultureel erfgoed of onderdelen daarvan, waardoor verstoring
van de bodem of verstoring, of gehele of gedeeltelijke verplaatsing of
verwijdering van een archeologisch monument of cultureel erfgoed
onder water optreedt. Deze omschrijving is ruimer dan de voorheen
geldende, die vooral bij onderwatervondsten ruimte bood het opgravingsverbod te omzeilen. Bij ‘opsporen of onderzoeken’ kon namelijk
het eenvoudige oppakken van archeologisch erfgoed dat zichtbaar op
de bodem van de zee ligt moeilijk worden tegengegaan. Daarom is
‘het verwerven’ toegevoegd aan de omschrijving; zonder certificaat is
het verboden om dergelijk erfgoed te verwerven.
Het tweede lid van artikel 5.1 bepaalt dat bij of krachtens AMvB
gevallen kunnen worden geregeld waarop het eerste lid niet van
toepassing is. Dit maakt het mogelijk sommige werkzaamheden
niet onder het opgravingsverbod te laten vallen, zoals betrekkelijk
onschuldig speurwerk van amateurarcheologen of handelingen op
een terrein waarvan bekend is dat het geen belangwekkende archeologische waarden bevat.116 In een dergelijk geval ontkomt men aan
de verschillende voorwaarden die verbonden zijn aan het verrichten
van een reguliere opgraving: het beschikken over een certificaat, het
handelen volgens professionele standaarden, het conserveren van de
vondsten, etcetera.
115 Motie van toelichting bij de Monumentenwet 1988, Kamerstukken II 1986/87, 19 881,
nr. 3, p. 10.
116 Zie de motie van toelichting bij de Erfgoedwet, p. 123-124.
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Of ook de eigendomsvraag in een dergelijk geval een andere uitkomst krijgt, is echter de vraag. De wet is hier namelijk niet geheel
duidelijk: moet men bij een geval waarop bij of krachtens AMvB artikel 5.1 lid 1 niet van toepassing is verklaard, zoals bij amateurgraafwerk, nog steeds spreken van een opgraving, ook al is het ontbreken
van een certificaat daarvoor dan geen beletsel? Of is er in zo’n geval
géén sprake van een opgraving in de zin van hoofdstuk 5 Erfgoedwet,
zodat artikel 5.7 toepassing mist (en juist wel het hierna te bespreken art. 5.10 inzake archeologische toevalsvondsten)? De motie van
toelichting117 maakt dit evenmin duidelijk, maar stelt wel dat voor
de verschillende uitzonderingssituaties maatwerk nodig is: bij het
regelen van de uitzonderingsgevallen kunnen de diverse bepalingen
van hoofdstuk 5 al dan niet van toepassing worden verklaard. Het
verdient dan ook aanbeveling om bij het regelen van uitzonderings
gevallen tevens aan te geven of artikel 5.7 al dan niet van toepassing is.
Wanneer archeologische vondsten worden aangetroffen zonder dat
sprake is van een opgraving, spreekt men van archeologische toevalsvondsten (zie art. 5.10 Erfgoedwet). Op dergelijke vondsten is
artikel 5.7 niet van toepassing,118 zodat de overheid langs die weg de
eigendom niet toegewezen krijgt. In zo’n geval gelden de privaatrechtelijke regels inzake occupatie (art. 5:4 BW), vinderschap (art. 5:5-12
BW) of schatvinding (art. 5:13 BW). Een mooi voorbeeld vormt de
waardevolle Romeinse helm die in juni 2000 bij baggerwerkzaam
heden in opdracht van de gemeente Woerden gevonden werd door
een werknemer van het baggerbedrijf; omdat geen sprake was van een
opgraving, was de regeling uit de Monumentenwet niet van toepassing. De helm kwam uit hoofde van schatvinding in mede-eigendom
toe aan de gemeente als eigenaar van de bagger waarin de vondst
werd gedaan en aan de werknemer als ontdekker van de schat.119
117 Zie de motie van toelichting bij de Erfgoedwet, p. 124.
118 Dit blijkt uit de redactie van zowel art. 5.7 als lid 2 van art. 5.10 Erfgoedwet.
119 Rb. Utrecht 5 februari 2003, NJ 2003, 221. Het feit dat de werknemer in dienstbetrekking handelde staat hieraan niet de weg: enkel wanneer het doel van de opgedragen

181

Content.indd 181

14-Feb-17 11:45:27

Toevalsvondsten kunnen ook betrekking hebben op een res derelicta,120 bijvoorbeeld beschadigd serviesgoed dat door de toenmalige
eigenaar in een beerput is geworpen. In dat geval zal de vinder door
occupatie (art. 5:4 BW) direct eigenaar worden,121 zonder verplicht
te zijn de grondeigenaar een vergoeding te betalen. Is sprake van het
vinden van een onbeheerde zaak die (al dan niet via erfopvolging)
nog wel een eigenaar heeft en die niet als schat valt aan te merken,
dan verkrijgt de vinder de eigendom één jaar nadat hij aangifte van de
vondst heeft gedaan. Samenloop van occupatie en vinderschap/schatvinding is niet mogelijk. Bij vinderschap en schatvinding is immers
per definitie nog altijd sprake van een, hoezeer ook niet-traceerbare,
eigenaar; bij een res derelicta is dat niet het geval zodat ruimte bestaat
voor occupatie. Vanzelfsprekend is bij het gros van de vondsten niet
kenbaar of het al dan niet gaat om zaken waarvan de eigenaar het
bezit heeft prijsgegeven met het oogmerk om zich van de eigendom te
ontdoen. Het belang hiervan schuilt in de positie van degene in wiens
grond de vondst is gedaan: is de vondst een res derelicta, dan krijgt hij
niets, betreft het een schat, dan krijgt hij tezamen met de schatvinder
de eigendom.
Op het eerste gezicht valt het te betreuren dat de overheid niet ook
de eigendom verkrijgt van – en daarmee de zorg voor – toevalsvondsten. Het gaat hier immers evenzeer om objecten die behoren tot ons
nationale erfgoed, en bij de implementatie van het Verdrag van Malta
heeft de wetgever het standpunt ingenomen122 dat archeologisch erfgoed als onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis, behoudens
bijzondere omstandigheden, eigendom behoort te blijven van de
overheid. Tegen de achtergrond van het feit dat wij te maken kunnen
hebben met objecten van algemeen belang zou ook voor toevalsvondsten het door de wetgever gehanteerde uitgangspunt hebben moeten
arbeid het vinden van een schat was, zou de werkgever als schatvinder hebben te
gelden; zie Parl.Gesch. Boek 5 BW (Deventer 1981), p. 103.
120 Een zaak waarvan de eigenaar het bezit heeft prijsgegeven met het oogmerk zich van
het eigendom te ontdoen.
121 Zie nader de art. 5.5-6 BW.
122 MvT, Kamerstukken II, 2003/04, 29 259, nr. 3, p. 24.
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gelden dat het ‘uiteraard niet de bedoeling [is] dat dit soort voorwerpen in het maatschappelijk verkeer terechtkomen’. Hier staat echter
tegenover dat het Verdrag van Malta niet de verplichting oplegt om al
het archeologisch erfgoed aan de overheid toe te kennen; ten aanzien
van toevalsvondsten bepaalt het verdrag enkel dat de vinder verplicht
moet worden zijn vondst te melden aan de bevoegde autoriteiten en
deze ter beschikking te stellen voor onderzoek (art. 2 sub 3) en hierin
is voorzien (zie hierna).
Ook zijn er wel pragmatische overwegingen te bedenken ten gunste van het in de Erfgoedwet neergelegde stelsel dat toevalsvondsten
anders bejegent dan opgravingsvondsten. Zo zal de toevallige vinder
van een archeologisch object zijn vondst wellicht geheimhouden wanneer deze aan de overheid zou toebehoren, terwijl hij des te sneller de
openbaarheid zal opzoeken – door de vondst te melden bij de minister en wellicht zelfs te koop aan te bieden aan de overheid – wanneer hijzelf de eigendom (bij een res nullius) of de mede-eigendom
(bij schatvinding) heeft. Aldus bezien is de gekozen regeling juist in
overeenstemming met het belang van behoud en bestudering van
archeologisch erfgoed.
Toevalsvondsten: melding en wetenschappelijk onderzoek
De toevallige ontdekker moge dan eigenaar worden van zijn bodemvondsten, de nieuwe regeling legt hem wel een meldingsplicht op
wanneer hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat sprake
is van een archeologische vondst (art. 5.10 lid 1 Erfgoedwet).
Ook moet de archeologische vondst na deze melding zes maanden lang beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek
(lid 2). Hiervoor draagt ‘de gerechtigde’ tot de vondst de verantwoordelijkheid; dit is dus de toevalsvinder zelf in geval van occupatie, en
zijn de toevalsvinder en de grondeigenaar gezamenlijk in geval van
schatvinding.123
123 Zou de vinderschapsregeling van toepassing zijn (de toevalsvondst kwalificeert niet
als schat en evenmin als res derelicta), dan is de toevalsvinder nog niet de gerechtigde,
daar hij de vondst ‘zo spoedig mogelijk’ bij de minister moet hebben gemeld (art. 5.10
lid 1 Erfgoedwet) en er na de aangifte die ‘met bekwame spoed’ van de vondst moest
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De meldingsplicht dient een dubbel doel. In de eerste plaats zorgt
zij ervoor dat Archis, de onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW bijgehouden databank met archeologische gegevens,
wordt verrijkt met nieuwe informatie over het bodemarchief.124 Verder stelt een melding de minister in staat te beoordelen of hij gebruik
moet maken van zijn bevoegdheden om bij (dreigende) schade aan
archeologische monumenten voorschriften te geven met betrekking
tot de uitvoering van het werk dat die schade of dreiging veroorzaakt
en zelfs te gelasten dat het werk tijdelijk wordt stilgelegd.125
Indien het gevonden monument ook als schat valt aan te merken,
bestaat naast de meldingsplicht van de Erfgoedwet ook nog de plicht
van de schatvinder om aangifte te doen bij de gemeente.126 Deze
aangifteplicht dient een ander doel, namelijk het waarborgen van
eventuele belangen van derden. Zo kan onduidelijk zijn of de zaak
inderdaad als een schat moet worden aangemerkt, waar de schat is
gevonden (in eigen of in andermans roerende of onroerende zaak)
en wie de schat heeft ontdekt. De gemeente is (net als bij regulier vinderschap het geval is127) bevoegd de zaak in bewaring te nemen totdat
vaststaat wie de rechthebbende is.128

124
125

126
127
128

worden gedaan (art. 5.5 lid 1 sub a BW) een jaar moet zijn verstreken vooraleer hij
de eigendom verkrijgt (art. 5.6 lid 1 BW). Dit moment ligt dus normaliter ruim na
het verstrijken van de periode waarin de vondst voor wetenschappelijk onderzoek
beschikbaar moet worden gehouden. Het verdient aanbeveling de toevalsvinder hier
toch verantwoordelijk voor te houden, ook al geldt hij in privaatrechtelijke zin nog
niet als gerechtigde, door art. 5.10 lid 2 op dit zeer uitzonderlijke geval analoog van
toepassing te achten. De ‘echte’ gerechtigde is immers niet traceerbaar en het algemeen belang dat gemoeid is met de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek
dient de doorslag te geven.
Zie art. 5.12 Erfgoedwet. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(archeologieinnederland.nl) is een digitaal vondstmeldingsformulier te vinden.
Zie art. 56 Monw 1988 (nog van kracht op grond van art. 9.1 Erfgoedwet. De materie
zal vanaf 2019 worden geregeld in Afd. 19.2 Omgevingwet over archeologische toevalsvondsten van algemeen belang). Zie ook MvT, Kamerstukken II, 2003/04, 29 259,
nr. 3, 53.
Art. 5:13 lid 3 j° 5:5 lid 1 sub a en lid 2 BW.
Art. 5:5 lid 1 sub c BW.
Zie art. 5:13 lid 3 tweede volzin, waarover Parlementaire Geschiedenis, Boek 5, 1020.
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De positie van de grondeigenaar
Zoals gezegd bracht de Wet op de archeologische monumentenzorg
in 2007 geen verandering in de positie van degene die een archeologische vondst doet. De positie van de grondeigenaar veranderde wel
sterk; de Wet op de archeologische monumentenzorg schafte namelijk zijn aanspraak op een geldelijke vergoeding af.129
Het toekennen van een vergoedingsrecht aan de grondeigenaar
heeft voors en tegens, maar de tegens wegen zwaarder. B
 elangrijkste
argument vóór het vergoedingsrecht is van oudsher dat het de
grondeigenaar ertoe kan verleiden medewerking te verlenen aan
een opgraving. Ook de analogie met de schatvinding pleit ervoor de
grondeigenaar niet met lege handen te laten staan: de eigenaar van
het object waarin de schat verborgen was krijgt immers zelfs nog
meer dan een geldelijke aanspraak, namelijk de mede-eigendom van
de schat zelf. Dit blijft achterwege wanneer de schat gevonden wordt
bij een opgraving en tevens als archeologische vondst kan worden
aangemerkt: de regeling uit de Monumentenwet – met toekenning
van de volledige eigendom aan de overheid en dan voortaan ook nog
zonder vergoedingsrecht voor de grondeigenaar – heeft dan, zoals wij
hebben gezien, voorrang. Uit systematisch oogpunt is het ongelukkig
dat de wet de grondeigenaar gunstig gezind is wanneer op zijn land
een toevalsvondst plaatsvindt en ongunstig wanneer datzelfde object
bij een opgraving aan het licht komt.
Maar de argumenten tegen het vergoedingsrecht wegen hiertegen
op. In de eerste plaats kan het aan de grondeigenaar te betalen bedrag
behoorlijk omvangrijk zijn. Zowel voor de provincie of gemeente die
voor archeologica met krappe budgetten moet uitkomen als voor particuliere eigenaren kan betaling van de vergoeding een fikse aderlating betekenen. Men bedenke daarbij dat de overheid de eigendom
van opgegraven bodemvondsten van rechtswege verkrijgt, of zij dat
in concreto nu wenst of niet, en zij er geen economisch voordeel mee
behaalt, integendeel zelfs: het te gelde maken door afstoting van de
129 Zie art. 43 lid 3 Monw 1988. Vergoedingsplichtig was de eigenaar van het gevonden
object, en dat was dus de Staat, de gemeente of de particulier die kon bewijzen eigenaar te zijn (art. 43 leden 1-2 Monw 1988).
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bodemvondsten is, gezien de verplichtingen van het Verdrag van
Malta, geen optie, terwijl met het behoud en de archeologische bestudering ervan ook reeds kosten zijn gemoeid. Daar staat tegenover dat
de grondeigenaar weliswaar een voordeel misloopt door de afschaffing van het vergoedingsrecht, maar het ook weer niet zo is dat hij bij
opgravingsvondsten onder het nieuwe wettelijke regime een vermogensbestanddeel kwijtraakt; de vondst behoorde hem immers niet toe.
De wetgever voerde overigens twee andere argumenten aan voor
afschaffing van het vergoedingsrecht van de grondeigenaar. Het eerste is van praktische aard: de opgraver heeft de wettelijke plicht de
opgegraven vondsten over te dragen aan een provinciaal of gemeentelijk depot, met als gevolg dat ze niet in het economisch verkeer
terechtkomen. ‘Om die reden is het zeer lastig, zo al niet onmogelijk,
om de financiële waarde van een opgegraven monument vast te stellen.’130 Een doorslaggevend argument lijkt mij dit niet: dat een object
lastig te taxeren is, maakt het immers nog niet gerechtvaardigd om
dan maar in het geheel geen vergoeding toe te kennen. Desnoods had
men de grondeigenaar een ‘redelijke beloning’ kunnen toekennen,
naar het voorbeeld van het vindersloon van artikel 5:10 lid 2 BW.
Dat ervoor gekozen is de grondeigenaar in het geheel geen vergoeding toe te kennen valt wel goed te verdedigen met het tweede,
principiële argument van de wetgever: een dergelijke vergoeding is in
strijd met de internationale opvatting dat archeologisch erfgoed ‘van
ons allemaal’ is.
Direct moet echter worden opgemerkt dat de positie van de
grondeigenaar aanzienlijk gunstiger is wanneer sprake is van een
toevalsvondst, ook al is sprake van archeologisch erfgoed. Als hij
zelf de vondst doet, wordt hij eigenaar op grond van occupatie of
schatvinding, als een ander de toevalsvinder is, heeft hij nog altijd
aanspraak op mede-eigendom uit hoofde van artikel 5:13 lid 1 BW.
Vanuit het oogpunt van bescherming van nationaal archeologisch
erfgoed valt dit verschil in bejegening van de grondeigenaar niet
goed te verdedigen.
130 MvT, Kamerstukken II, 2003/04, 29 259, nr. 3, 52.
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Verkrijgende verjaring van archeologische vondsten
Dat het volgens de wetgever niet de bedoeling is dat archeologische
bodemvondsten in het maatschappelijk verkeer terechtkomen,131
betekent niet dat deze monumenten aan de handel zijn onttrokken
of niet vatbaar zijn voor particuliere eigendom. Dit blijkt al uit het
feit dat roerende monumenten die niet bij een opgraving maar langs
toevallige weg gevonden worden niet aan de overheid worden toegekend; de regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn dan van toepassing.
Een gevolg hiervan is ook dat bodemvondsten langs de weg van
verkrijgende verjaring van eigenaar kunnen wisselen. Zo verliest
degene die in eigen grond anders dan bij het doen van een opgraving een roerend monument heeft gevonden en daarvan op grond
van artikel 5:13 BW volledig eigenaar is geworden, zijn recht aan de
bezitter te goeder trouw na drie jaar onafgebroken bezit (art. 3:99
lid 1 BW). Maar ook wanneer de overheid de eigendom van een
opgravingsvondst heeft verkregen, bestaat de mogelijkheid dat deze
eigendom weer verloren gaat door verjaring. De vondsten kunnen na
diefstal uit het depot zijn doorverkocht aan een particulier die wist
noch behoorde te weten dat zijn voorman beschikkingsonbevoegd
was. Voor zover geen ruimte bestaat voor toekenning van de bescherming van artikel 3:86 lid 3 sub a (bijvoorbeeld omdat de vervreemder niet zijn bedrijf maakt van het verhandelen aan het publiek van
soortgelijke zaken), kan ook hier na drie jaar bescherming worden
ontleend aan artikel 3:99 lid 1 BW.
Als de dief de zaak niet van de hand heeft gedaan, bestaat voor
hemzelf de mogelijkheid om na twintig jaar de regel van artikel 3:105
j° 306 BW in te roepen: op het moment dat de revindicatie van de
Staat verjaart verkrijgt, degene die de zaak op dat moment bezit de
eigendom. Precies hetzelfde geldt voor een particulier die bij een
opgraving betrokken is geweest en daarbij een waardevolle vondst
‘achterovergedrukt’ heeft.

131 MvT, Kamerstukken II, 2003/04, 29 259, nr. 3, p. 24.
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Schema
In het volgende schema staat een overzicht van de essentialia van de
thans geldende regeling, afgezet tegen de tussen 1988 en 2007 en tussen 2007 en 2016 geldende, alsmede tegen de regels inzake vinderschap, schatvinding en occupatie.
Vondst

Wettelijke
regeling

Eigendom

Vergoeding

Aangifte/
melding

Archeologi- Erfgoedwet
sche vondst hoofdstuk 5
(2016-)
(§ 1 en 9 hoofdstuk V Monw
1988blijven
van kracht tot
inwerking
treding
Omgevingswet)

opgravingsvondst:
gemeente, provincie of Staat
(art. 5.7)
Toevalsvondsten: BW-regels

geen vergoeding grond
eigenaar bij
opgravingsvondst

melding toevalsvondst
bij minister
(art. 5.10)

Roerend
monument
(2007-2016)

opgravingsvondst:
gemeente,
provincie of
Staat (art. 50)
toevalsvondst:
BW-regels

geen vergoeding grond
eigenaar bij
opgravingsvondst

melding toevalsvondst
bij minister;
art. 53.

Roerend
Monw 1988,
monument art. 39 e.v.
(1988-2007)

opgravingsvondst: Staat
of gemeente.
Toevalsvondst:
BW-regels

grondeigenaar krijgt
helft waarde;
art. 43 lid 3

aangifte bij
burgemeester of minister; art. 47

Onbeheerde BW art. 5:5-12
zaak

tenzij eigenaar
zich tijdig
meldt, verkrijgt
vinder 1 jaar
na aangifte
eigendom

‘redelijke
aangifte bij
beloning’
gemeente;
vinder als
art. 5:5 lid 1
eigenaar zich
tijdig meldt;
art. 5:10 lid 2

Schat

schatvinder en n.v.t.
eigenaar van
zaak waarin
schat is gevonden mede
eigenaar

Monw 1988
(nieuw), art. 50
e.v.

BW art. 5:13

aangifte bij
gemeente;
art. 5:13 lid 3
j° 5.5 lid 1
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4.9

Overzicht

In dit hoofdstuk zijn de verschillende regels inzake de bescherming
van cultuurgoederen besproken, in belangrijke mate van internationale herkomst. Een deel daarvan heeft betrekking op de handel
in cultuurgoederen, zoals het UNESCO-verdrag 1970. Dit verdrag
wordt door de aangesloten partijen uitgewerkt in regels die de eigen
nationale cultuurgoederen beschermen en regels die de restitutie
naar de landen van herkomst regelen. De effectiviteit van de regels
hangt nauw samen met de effectiviteit van inspectie en douanecontrole. Voor de bescherming tegen de verhandeling van cultuurgoederen tijdens oorlogen bestaat een apart verdrag: het Haags Verdrag
uit 1954. Voor de restitutie van cultuurgoederen die niet onder deze
regels vallen, kunnen aparte regimes worden ontworpen.
Het laatstgenoemde verdrag heeft deels ook betrekking op de
bescherming van monumenten. Voor de bescherming van monumenten en archeologische schatten zijn in vredestijd het Werelderfgoedverdrag, het Verdrag van Malta en het Verdrag van Faro van
belang. Ook zij zijn weer uitgewerkt in nationale regels, in Nederland
met name in de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en (per 2019) de Omgevingswet.
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