
Nederland is rijk aan kunst-
schatten, maar die zijn lang niet 
allemaal  eigendom van musea en 
kunnen daarom in veel gevallen 
zonder  ingewik kelde procedures 
worden verkocht. Hoe voorkomt 
de Staat dat belangwekkend 
cultureel  erfgoed uit het land 
verdwijnt? En welke kunstwerken 
en cultuurgoederen zijn zo 
 belangrijk dat we ze echt niet 
kunnen missen? In de afgelopen 
anderhalf jaar boog de Commissie 
Collectie Nederland zich in op-
dracht van de voormalig minister 
van OCW Ingrid van Engelshoven 
over deze en andere vragen. 
Vorige maand bracht zij  advies 
uit in het rapport Onver vang
baar & Onmisbaar. Naar een 
 dynamisch beschermingsmodel 
voor de Collectie Nederland. Een 
gesprek met voor zitter Sybrand 
Buma.

Zoeken 
naar een 
balans



De Commissie Collectie Nederland 
bestaat naast Buma, jurist en burge
meester van Leeuwarden, uit acht 
deskundigen uit de culturele wereld. 
Twee van hen zijn tevens betrokken 
bij de Vereniging Rembrandt: Meta 
Knol (bestuur) en Buma zelf (raad 
van adviseurs). Sinds september 2020 
is gewerkt aan een overkoepelende 
visie op de Collectie Nederland, 
waarbij gesprekken werden gevoerd 
met een groot aantal deskundigen 
en belanghebbenden. 

‘Een uitdagende opdracht’, noemt 
Buma de taak waarvoor de commissie 
zich zag gesteld. ‘Het gaat om een 
complexe wereld met grote, vaak 
 tegenstrijdige belangen. Dat zag je in 
2019 bij de veiling van die tekening 
van Rubens (zie kader). De discussie 
die toen ontstond veroorzaakte ophef, 
niet alleen in de media, maar ook in 
de kunsthandel en bij particulieren. 
Je gaat al heel snel ingrijpen in de 
rechten van eigenaren als je zegt  
dat ze iets niet mogen verkopen. En 
wij hebben natuurlijk geen stalinisti
sche overheid die gaat onteigenen. 
Tege lij ker  tijd is er een gat te dichten 
om ongewenste verkopingen naar 
het buitenland tegen te houden. Het 
was een zoektocht naar een balans 
tussen die verschillende belangen.’

REGISTER BESCHERMD ERFGOED 

‘Wat de beschermingssystematiek 
betreft zijn we een buitenbeentje. 
Nederland is een van de weinige 
landen die met alleen een register 
werken,’ zegt Buma, verwijzend naar 
de lijst van cultuurgoederen en ver
zamelingen, veelal in particulier bezit, 
die niet zomaar naar het buitenland 
mogen (de lijst is in 1985 opgesteld 
in het kader van de Wet tot behoud 
van cultuurbezit, de voorloper van 

de Erfgoedwet van 2016). Op die lijst, 
die sinds 1985 nauwelijks meer is aan
gepast, zijn de meest uiteenlopende 
voorwerpen opgenomen: opvallend 
veel erfgoed in kerken, maar ook een 
zilveren luiermand, een aantal draai
orgels en twee werken van de Vlaamse 
kunstenaar Georges Vantongerloo. 
Buma: ‘Het is interessant om te zien 
hoe snel ideeën veranderen over wat 
de kern van de Collectie Nederland is. 
Er staan nu 161 werken en verzamelin
gen in dit register. Vooral veel kerke
lijke kunst, terwijl er op dit moment 
juist veel aandacht is voor kunst van 
vrouwen, en voor onderwerpen als 
kolonialisme. Ook onze smaak ver
andert. Voor kunst uit de Romantiek 
was lange tijd bijvoorbeeld weinig 
interesse, en nu neemt die belang
stelling weer toe. Ons is gevraagd het 
register te herzien, maar we kwamen 
al snel tot het oordeel dat deze lijst 
niet logischerwijs is aan te vullen. 
Een lijst is statisch.’

Los van het feit dat een register 
per definitie een momentopname  
is, kan een dergelijke lijst ook nooit 

compleet zijn. Er is namelijk geen goed 
overzicht van alle kunstwerken en 
ander erfgoed in het bezit van uiteen
lopende organisaties en instellingen 
als gemeenten, provincies, water
schappen, universiteiten, ker ken, 
bedrijven, stichtingen en particulieren. 
Deze collecties zijn immers lang niet 
altijd goed ontsloten, en met name 
particuliere verzamelaars zijn er uit 
veiligheidsoverwegingen ook niet 
 altijd happig op om te vertellen wat 
ze hebben.

Naast het register beschermd erf
goed heeft de minister van OCW de 
bevoegdheid om cultuurgoederen en 
verzamelingen die onvervangbaar 
en onmisbaar worden geacht in een 
spoedprocedure aan te wijzen als 
‘beschermd’, maar daarmee is het 
systeem nog steeds niet waterdicht. 
De minister kan immers alleen in actie 
komen als wordt opgemerkt dat een 
belangrijk kunstwerk het land dreigt 
te verlaten, bijvoorbeeld omdat het 
in Nederland wordt geveild. Dat heeft 
als gevolg dat het werk onder de 
huidige wetgeving alsnog via een 
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Het gaat om een complexe 
wereld met grote, vaak 
 tegenstrijdige belangen

Voorgeschiedenis

De veiling van een belangrijke voorstudie van Rubens uit het bezit van de 
koninklijke familie in januari 2019 deed een boel stof opwaaien. Velen vroegen 
zich af of de wetgeving wel volstaat om belangrijk erfgoed in particulier 
bezit voor Nederland te kunnen behouden. Om deze vraag te beantwoorden 
werd op initiatief van de minister van OCW een onafhankelijke commissie 
ingesteld door de Raad voor Cultuur. Op 30 september 2019 presenteerde 
deze Commissie Pechtold, waarin ook Fusien Bijl de Vroe zitting had, haar 
onderzoeksrapport. De belangrijkste aanbeveling hierin was de benoeming 
van een onafhankelijke, vaste deskundigencommissie die het cultuurgoed 
in Nederland verder in kaart brengt en een visie ontwikkelt op een effec
tievere bescherming van het geheel van wat in Nederland verzameld is, in 
openbare én in particuliere collecties. Hierop stelde de Raad van Cultuur 
in september 2020 de Commissie Collectie Nederland in.



veiling in een ander land binnen 
Europa kan worden verkocht en van 
daaruit eventueel naar buiten Europa 
kan ‘verdwijnen’. Een ander bezwaar 
tegen deze zogenaamde aanwijzings
regeling is dat zij onrust veroorzaakt 
onder eigenaars van cultuurgoederen 
die niet weten – en vaak ook niet kún
nen weten – dat zij een werk hebben 
dat mogelijk in deze categorie valt.

NATIONAAL UIT VOERVERGUNNINGEN

SYSTEEM

De Commissie Collectie Nederland 
adviseert daarom om af te stappen 
van het lijstsysteem en de praktijk 
van (spoed)aanwijzing. In plaats 
daarvan zou er een nationaal uitvoer
vergunningensysteem voor binnen de 
Europese Unie (EU) moeten komen, 
gemodelleerd naar het reeds be
staande vergunningensysteem voor 
uitvoer naar buiten de EU. Hierbij 
wordt aan de hand van leeftijds en 
waardedrempels bepaald of er een 
exportvergunning moet worden 
aangevraagd op het moment dat 
een particulier of organisatie een 
kunstwerk of ander cultuurgoed wil 
uitvoeren. 

In aanvulling op het bestaande 
Europese vergunningensysteem stelt 
de commissie enkele nieuwe elemen
ten voor. Eén daarvan is het zoge
naamde ‘paspoort’, een vergunning 
voor permanente uitvoer met een 
geldigheid van tien jaar, om de kunst
handel niet onnodig te frustreren. 
Met dit paspoort kan een eigenaar 
van een kunstwerk ongehinderd 
 binnen de EU reizen, bijvoorbeeld 
voor deelname aan kunstbeurzen. 
Ook nieuw ten opzichte van het EU
vergunningensysteem is het voorstel 
om hedendaagse kunst van tussen 
de twintig en vijftig jaar oud met een 

waarde van boven de 750.000 euro 
onder de vergunningsplicht te laten 
vallen. Voor cultuurgoederen van 
geringe financiële waarden uit  
regionale en migrantengemeen
schappen zou daarnaast aankoop 
gestimuleerd moeten worden vanuit 
het Museaal Aankoopfonds.

Het is geen verbod tot verkoop, 
zegt Buma nadrukkelijk. De eigenaar 
van een kunstwerk die geen uitvoer
vergunning krijgt, mag het werk aan 
een museum of een particulier binnen 
Nederland verkopen. Als dat niet lukt, 
krijgt de Staat de gelegenheid het 
werk zelf te kopen, waarbij een markt
conforme prijs zal worden betaald. 
Die marktwaarde wordt bepaald 
door twee onafhankelijke taxateurs, 
van wie er één wordt aangewezen 
door de eigenaar en één door de 
Staat. Mocht een eigenaar besluiten 
af te zien van verkoop aan het buiten
land, dan kan deze een aanvraag 
doen voor een Bijdrage Beschermd 
Erfgoed als tegemoetkoming in de 
kosten voor onder andere conserve
ring en restauratie van dat werk. Het 
kan ook zijn dat de Staat het object 

uiteindelijk niet wil kopen. In dat 
geval mag het werk alsnog op de in
ternationale markt gebracht worden. 

SAMENSPEL

Buma heeft er begrip voor dat elke 
beperking bij verkoop tot ongenoegen 
kan leiden bij eigenaren van cultuur
goederen. ‘Het gaat hierbij vooral om 
het gevoel dat het eigendom dat met 
zoveel moeite bij elkaar is gekregen 
of gehouden niet helemaal van jou 
is, en dat de Staat bepaalt. Dat be
grijp ik, dat is een reëel punt.’ Hij deelt 
echter niet de vrees dat een strengere 
wetgeving tot een uitvlucht van cul
tuurgoederen leidt, zoals enkele jaren 
geleden gebeurde in Duitsland, kort 
voordat de wetgeving daar werd 
aangepast. ‘Dat is toen inderdaad 
gebeurd, maar wel in veel geringere 
mate dan werd vermoed. We hebben 
daarover gesproken met betrokkenen 
in Duitsland. Omdat er ruis was 
 ontstaan over nieuwe wetgeving die 
het eigendomsrecht van de eigenaren 
te veel zou inperken, zijn er verplaat
singen geweest. Dat is een risico. 
Daarom hebben we al vroeg ge
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De bijzondere 
14deeeuwse 
kroonluchter in de 
SintWalburgiskerk 
in Zutphen staat 
niet in het register 
beschermd erfgoed, 
maar veroverde in 
2019 wél een plaats 
in de nationale 
canon van de  
belangrijkste Neder 
landse en Vlaamse 
kunstwerken van 
voor 1750.



sproken met verzamelaars en in het 
 systeem goed rekening gehouden 
met de belangen van particulieren. 
Op basis daarvan hebben we er 
 vertrouwen in dat er geen kunst zal 
worden verplaatst.’ 

‘Wat ik heel belangrijk vind om te 
benadrukken, is dat de kunsthandel 
en verzamelaars zien dat dit systeem 
ons verder helpt. Het is een samenspel 
en we hebben een gedeeld belang. 
We moeten verzamelaars waarderen. 
Het overgrote deel van de eigenaars 
en handelaars zijn echte kunstlief
hebbers, geen geldwolven. Juist door 
handel heb je kunst, op de TEFAF komt 
er kunst binnen en gaat er kunst uit. 
Die dynamiek is goed.’

FINANCIEEL SYSTEEM

‘We hebben nagedacht over een 
transparante regelgeving én over 
een financieel systeem. Want als je 
geen geld hebt, is de wet een papie
ren tijger. In Nederland hebben we 
het Museaal Aankoopfonds, maar 
dat wordt niet op regelmatige basis 
aangevuld en het kan ook voor ande re 
doeleinden worden aangesproken, 

zoals in 2020 gebeurde voor subsidie 
aan het Scapino Ballet en Eurosonic 
Noorderslag.’

De commissie pleit dan ook voor 
een wettelijke verankering van de 
budgetten voor het Museaal Aan koo p
fonds, waarbij het fonds eenmalig 
zou moeten worden bijgevuld tot 
€ 50 miljoen en jaarlijks met € 25 
miljoen wordt aangevuld. ‘Het budget 
moet op niveau zijn, maar omdat we 
ervoor pleiten hoge waardedrempels 
te hanteren is onze verwachting dat 
het niet heel vaak zal voorkomen dat 
de Staat een cultuurgoed moet kopen 
om het in Nederland te houden. Wat 
dat betreft is de situatie in Nederland 
heel anders dan in GrootBrittannië, 
waar veel belangrijke oude kunst nog 
in particulier bezit is,’ zegt Buma. 
‘Het lastige van kunst is dat verko
pingen zich onregelmatig aandienen. 
Soms gebeurt er jaren niets, maar 
het kan ook zijn dat er ineens een 
paar keer achter elkaar belangrijke 
kunst ter verkoop wordt aangeboden. 

Als we niet willen dat een kunstwerk 
het land verlaat, moeten we bereid 
zijn daar een marktconforme prijs 
voor te betalen, of volwassen zijn en 
zeggen: als we het er niet voor over
hebben, dan gaat het weg. Dat is een 
keuze.’

De aanbevelingen in het rapport 
Onvervangbaar & Onmisbaar gaan 
overigens niet alleen over het tegen
gaan van verkopen naar het buiten
land, maar ook over het bevorderen 
van schenken aan openbare collec
ties. ‘Wij adviseren de fiscale regelin
gen die het aantrekkelijk maken om 
cultuurgoederen te schenken uit te 
breiden, zoals de mogelijkheid een 
cultuurgoed bij leven te schenken 
tegen dezelfde voorwaarden die  
bij de successieregeling gelden.  
De belastingregels moeten veel meer 
gericht zijn op het behoud van erf
goed.’ 

Gerdien Wuestman is redacteur van het 

Bulletin van de Vereniging Rembrandt
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Als je geen geld 
hebt, is de wet een 
papieren tijger

Reactie Vereniging Rembrandt

Directeur Fusien Bijl de Vroe: ‘We zijn blij met de aanbevelingen van de 
Commissie Collectie Nederland, zeker omdat zij kunnen bijdragen aan een 
goede verstandhouding en samenwerking tussen particulieren en musea.  
We hopen dan ook van harte dat de minister de aanbevelingen overneemt. 
Een verankering van het Museaal Aankoopfonds is essentieel om incidenteel 
een grote aankoop te kunnen realiseren, zoals de twee monumentale wand
tapijten naar ontwerp van Willem van de Velde voor het Scheepvaartmuseum, 
en om belangrijke kunstwerken voor Nederland te behouden. Een voor
beeld hiervan is de Rintelchanoekia, die in 2016 na meer dan 250 jaar uit 
Nederland dreigde te verdwijnen. Ook het verruimen van fiscale maatregelen 
om te schenken aan het gezamenlijk kunstbezit juichen wij als Vereniging 
Rembrandt natuurlijk toe. Het voorgestelde paspoort voor tien jaar zou 
zowel voor kunsthandelaren als voor particulieren kunnen gelden om hun 
bewegingsvrijheid niet onnodig te beperken. Het is immers vooral dankzij de 
betrokkenheid van particuliere kunstliefhebbers dat we zo’n rijk openbaar 
kunstbezit met elkaar delen.’
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