STICHTING NEDART SINDS 1998

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Betreft: UNESCO-verdrag

Amsterdam, 4 september 2008

Geachte Heer/Mevrouw,
Namens de Stichting NedArt doe wij u onze reactie op de Goedkeuringswet en
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag (31 255 + 31 256) toekomen.
Zoals u in onze reactie kunt lezen kan NedArt in hoofdzaak instemmen met het
wetsvoorstel.
Er is echter één aspect dat in een aantal opzichten angstige gevoelens oproept bij de
kunsthandel: De handhaving. De toezichthoudende instanties hebben niet genoeg
kennis om de wet op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is het aantal
te raadplegen buitenlandse lijsten waarop de door deze landen aangewezen
cultuurgoederen zijn vermeld nihil. Voor een toelichting op deze zorg verwijzen we
naar de bijgevoegde notitie.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer is relatief veel aandacht
besteed aan het rapport ‘Schone Kunsten’. Gezien de gedeeltelijke samenhang met de
komst van het Unesco-verdrag hebben wij gemeend u onze visie op dat rapport in deze
brief mee te nemen.

Stichting NedArt is hét platform voor Nederlandse organisaties die volledig of ten dele betrokken zijn bij beeldende en/of toegepaste kunst. NedArt wil
de ondersteuning en ontwikkeling van het cultureel erfgoed bevorderen en in het verlengde daarvan opkomen voor de belangen in de kunstwereld.
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Stichting NedArt doet in de bijgevoegde notitie ondermeer de volgende
aanbevelingen:
●

laat op korte termijn de Kunstpolitie herinvoeren

●

pak vervalsing van kunst aan

●

zet een database met gestolen kunstvoorwerpen op

●

voorzie toezichthouders, waaronder de Kunstpolitie, de Douane en de
Erfgoedinspectie van een adequate kennisbank

●

richt een specialistenpanel op dat als efficiënte vraagbaak kan dienen

●

zorg dat relevante wetgeving betrokkenen (antiquairs, kunsthandelaren,
veilinghuizen, musea, handhavers) snel en duidelijk bereikt

●

zorg ook voor goede voorlichting bij het publiek

●

zorg ervoor dat door betrokkenen is te controleren of een object een
Nederlands of buitenlands cultuurgoed is

●

evalueer de werking van de wetgeving in de praktijk

De Stichting NedArt is het platform voor Nederlandse organisaties die volledig
of ten dele betrokken zijn bij beeldende en/of toegepaste kunst. De Stichting
wil de ondersteuning en ontwikkeling van het cultureel erfgoed bevorderen en
in het verlengde daarvan opkomen voor de belangen in de kunstwereld. Als
zodanig kunnen aangeslotenen bij NedArt zaken ter tafel brengen die van
overstijgend belang zijn.

Indien u vragen heeft of een nadere toelichting behoeft dan zijn wij gaarne
bereid deze te verstrekken.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting NedArt

