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Adviescommissie bescherming cultuurgoederen

Geachte Raad,
Sinds

l juli

2016 is de Êrfgoedwet van kracht. Deze wet heeft onder andere als doel

te voorkomen dat voonruerp€n en venamelingen in particulier bezil, die van
bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke
schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Als een
voorwerp onvervangbaar en onmisbaar wordt geacht, kan het voorwerp geplaatst

worden ín het register beschermde cultuurgoederen" Op L3 augustus 2016

is

door

de toenmalíg Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beleidsregel nr.
895120 vastgesteld die regelt hoe de minister omgaat met de bevoegdheíd

tot het

aanwijzen van cultuurgoederen of verzarnelingen als beschermd cultuurgoed. Deze
beleidsregel bepaalt dat de minister uitsluitend een cultuurgoed aanwijst als
beschermd cultuurgoed in een spoedeisend geval" Van een spoedeisend geval is
sprake indien een cultuurgoed of verzameling op het punt staat voorgoed naar het
buitenland te worden uítgevoerd.
De Ërfgoedwet bepaalt dat deze wordt geåvalueerd. ln het kader van deze

evaluatie vraag ik de Raad een on afhankelijke commissie

in te stellen die zich buigt

over de vraag of de huidige wettelijke regelingerr en daarop gebaseerde
beleidsregels adequaat zijn om belangwekkend erfgoed in particulier be¿it voor

Nederland te kunnen behouden en - voor zover daar naar haar oordeel aanleiding
toe bestaat- voorstellen doet tot aanpassing van deze regelingen" lk verzoek de
commissie daarbij de volgende zake¡ in ogenschouw te nernen;
de huidige wettelijke aanwijzingscriteria;
de samenloop van publiekrechtelljke bescherrning en het privaatrechtelijk

eigendom bij cultuurgoederen in particulier bezit;
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-

de huidige beleidslijn om slechts in spoedgevallen tot aanwijzing over te
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SAan;

-

de consistentie en volledigheid van de huidige lijst;

-

de mogelijkheden die de exportvergunningen in dezen bieden;

-

voorbeelden van beschermingsregimes in andere Europese landen;

-

de mogelijkheden voor culturele instellingen om middelen te werven voor

aankoop van beschermd erfgoed.
lk heb dhr. A. P€chthold bereid gevonden deze commissie voor te z¡tten. Graag

onwang ik voor 1 oktober as het oordeel van de commissie over deze
aangelegenheid.

de mi

Cultuur en Wetenschap,
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