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Wijziging van enige wetten in verband met de
verplichting tot teruggave van cultuurgoederen
die op onrechtmatige wijze buiten het
grondgebied van een lid-staat zijn gebracht en in
verband met de uitvoer van cultuurgoederen

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING
I. ALGEMEEN
1. Inleidende opmerkingen
Op 15 maart 1993 is richtlijn 93/7/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op
onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lid-staat zijn
gebracht (PbEG L 74; verder aangeduid met de richtlijn), vastgesteld. De
daarmee samenhangende verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 9 december 1992 betreffende de
uitvoer van cultuurgoederen (PbEG L 395; verder aangeduiü met de
verordening) is op 30 maart 1993 in werking getreden. i)e richtlijn schrijft
voor dat Nederland uiterlijk twaalf maanden na vaststulling ervan aan de
richtlijn moet voldoen. De verordening werkt (uiteraard) rechtstreeks maar
eist wel op een enkel onderdeel aanvullende maatregelen van de
lid-staten.
Om het onderhavige wetsvoorstel goed te kunnen begrijpen, is een
korte bespreking van voornoemde richtlijn en verordening gewenst.
Binnen de Europese Unie, verder aangeduid met EU, is het vrije verkeer
van goederen één van de belangrijkste uitgangspunten. Niettemin kent
het EEG Verdrag artikel 36 dat bepaalt dat lid-staten de invoer, uitvoer en
doorvoer van hun nationaal artistiek, historisch, en archeologisch bezit
mogen beperken. Dit om tegemoette komen aan het verlangen van de
lid-staten om bepaalde voorwerpen, van belang voor hun nationale
culturele erfgoed, een bijzondere bescherming toe te kennen. Zo kunnen
in Nederland bedoelde voorwerpen door middel van de Wet tot behoud
van cultuurbezit (verder aangeduid met WBC) beschermd worden. Artikel
36 vormt dus de (juridische) rechtvaardiging voor dergelijke wetgeving
die inbreuk maakt op de regels betreffende het vrije verkeer van
goederen.
Hoe verschillend de nationale wetgevingen ter bescherming van
cultuurgoederen binnen de EU ook zijn, zij hebben bijna allemaal gemeen
dat controle aan de landsgrenzen het sluitstuk is (was) van de wetteiijke
bescherming. Zodra een voorwerp immers het grondgebied van een land
heeft verlaten, kan de nationale wetgeving niet meer worden toegepast en
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is het voorwerp doorgaans verloren voor een land. De totstandkoming
binnen de EU van een Interne Markt zonder binnengrenzen doorkruiste
het systeem van controle aan de landsgrenzen op de naleving van de
bescherming van het nationale bezit. Het werd dan ook noodzakelijk
geacht op communautair niveau de bescherming van het nationaal
cultuurbezit te ondersteunen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de totstand–
koming van de richtlijn en de verordening. Richtlijn en verordening zijn te
beschouwen als één pakket: twee regelingen die elkaar aanvullen.
De richtlijn stelt regels inzake de teruggave van cultuurgoederen die op
basis van nationale wetgeving niet zonder meer het grondgebied van een
lid-staat mogen verlaten. Verdwijnen dergelijke goederen niettemin in
strijd met de nationale wetgeving uit een lid-staat naar een andere
lid-staat, dan geeft de richtlijn de mogelijkheid die goederen op een
betrekkelijk eenvoudige wijze terug te vorderen. Nationale bescherming is
evenwel niet de enige voorwaarde waaraan cultuurgoederen dienen te
voldoen om voor teruggave volgens de regels van de richtlijn in
aanmerking te komen. Ook dienen de goederen te behoren tot een van de
in de bijlage bij de richtlijn vermelde categorieën. Lid-staten kurinen dus
niet elk voorwerp onder de werking van de richtlijn laten vallen door
daarop een of andere vorm van nationale bescherming los te laten. In de
Nederlandse situatie strekt de reikwijdte van de richtlijn zich uit tot
voorwerpen die op grond van de WBC worden beschermd en die tevens
te rangschikken zijn onder een van de categorieën genoemd in de bijlage
van de richtlijn. Het voorgeschreven teruggave-systeem geldt uiteraard
uitsluitend tussen de lid-staten van de EU.
De richtlijn roept in de eerste plaats samenwerkingsprocedures tussen
(de bevoegde autoriteiten van) lid-staten in het leven ten einde onrecht–
matig uitgevoerde cultuurgoederen te kunnen opsporen. Op verzoek van
een lid-staat dient een andere lid-staat behulpzaam te zijn bij het opsporen
en veiligstellen van een cultuurgoed dat op onrechtmatige wijze buiten
het grondgebied is gebracht. In Nederland is de Rijksdienst beeidende
kunst belast met deze taak, maar ook de Centrale Recherche Informatie–
dienst kan daarbij behulpzaam zijn. De richtlijn stelt voorts regels die
betrekking hebben op de gerechtelijke procedure, hettoepasselijke recht,
verjaringstermijnen enz.
De verordening beoogt de uitvoer van bepaalde categorieën cultuur–
goederen - genoemd in de bijlage bij de verordening - door middel van
een systeem van uitvoervergunningen te controleren. Het betreft die
cultuurgoederen die van een zodanig belang kunnen zijn voor de landen
van de EU dat toezicht op de uitvoer ervan naar derde landen is gerecht–
vaardigd. De verordening verbiedt dus niet de uitvoer van dergelijke
goederen. Slechts indien de voorwerpen vallen onder een wettelijke
regeling voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of
archeologisch erfgoed, kan de uitvoervergunning worden geweigerd. In
principe hebben de bepalingen van een verordening - zoals gezegd directe werking in de lid-staten. De onderhavige verordening bevat enkele
bepalingen die om een uitwerking in nationale wetgeving vragen. Zo eist
artikel 9 dat elke lid-staat de sancties voor de inbreuken op de bepalingen
van de verordening vaststelt. Ook de aanwijzing van personen (ambte–
naren) die toezicht moeten houden op de naleving van de verordening en
de vaststelling van de bijzondere bevoegdheden waarvan die toezicht–
houders gebruik moeten kunnen maken, dient in de Nederlandse
wetgeving te worden geregeld.
Richtlijn en verordening geven aanleiding tot wijzigingen van de WBC,
het Burgerlijke Wetboek (verder aangeduid met BW), het Wetboek van
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Burgerlijke Rechtsvordering (verder aangeduid met Rv) alsmede de Wet
op de economisch delicten (verder aangeduid met WED).
In de volgende paragrafen in het algemeen deel van deze memorie van
toelichting zullen achtereenvolgens aan de orde komen: (paragraaf 2) een
bespreking van de aanpassingen van het BW die wij naar aanleiding van
de richtlijn nodig achten; (paragraaf 3) de wijze waarop naar onze mening
openbare en kerkelijke collecties in de WBC beschermd dienen te worden;
en (paragraaf 4) de wijzigingen van de WBC die nodig zijn om aan de
eisen van de verordening te kunnen voldoen. Ten slotte wordt in
paragraaf 5 door middel van een transponeringstabel aangegeven in
welke wettelijke bepalingen de verschillende te implementeren
communautaire bepalingen zijn verwerkt.
2. De richtlijn en het Burgerlijk Wetboek
Zoals in paragraaf 1.1 reeds is aangestipt, zal ook het BW moeten
worden aangepast. Ten dele noodzaakt de implementatie daar recht–
streeks toe, ten dele dient aanpassing plaats te vinden om de gevolgen
van de richtlijn voor het interne recht een vorm te geven, die ook intern
tot hanteerbare en redelijke resultaten leidt.
Twee samenhangende kwesties vragen hier aandacht.
In de eerste plaats laat de richtlijn niet toe om volledig vast te houden
aan de bescherming van de verkrijger van roerende zaken op grond van
goede trouw, als neergelegd in de artikelen 3:86 en 3:238 BW. De
verkrijger te goeder trouw zal in het teruggavestelsel van de richtlijn
genoegen moeten nemen met een door de rechter vast te stellen billijke
vergoeding.
De tweede kwestie betreft de termijnen van verkrijgende en extinctieve
verjaring die voor de gevallen waarop de richtlijn ziet, drastisch worden
verlengd, wat gevolgen heeft voor de artikelen 3:99 e.v. BW en 3:306 e.v.
BW. Op dit terrein gold vóór de inwerkingtreding van belangrijke delen
van het nieuw BW (verder aangeduid met NBW) op 1 januari 1992 slechts
de lange verjaringstermijn van 30 jaren van artikel 2004 (oud) BW. Het
nieuwe recht brengt echter termijnen die in de regel aanzienlijk korter zijn
(voor de bezitter te goeder trouw van een roerende zaak drie jaren, in
andere gevallen oplopend tot ten hoogste twintig jaren).
Het belang van de hiervoor bedoelde regels van Boek 3 schuilt vooral in
de rechtszekerheid in verband met de eisen van een vlot verlopend
rechtsverkeer in roerende zaken in het algemeen. Deze gedachte laat zich
echter moeilijk verdedigen voor beschermde cultuurgoederen waarbij
enerzijds het belang van een vlot verlopend handelsverkeer nauwelijks
betrokken is en anderzijds een aanzienlijk zwaarder wegend belang van
geheel andere aard in het spel is, namelijk het belang dat zij terugkeren
naar het land of de plaats waar zij naar hun aard thuis horen en aan hun
functie van cultuurgoed beantwoorden, bij voorbeeld als onderdeel van
een openbare collectie of een inventaris van een kerkelijke instelling.
Daarbij valtte bedenken dat kunstvoorwerpen zo waardevol en
waardevast kunnen zijn dat het voor een criminele organisatie de moeite
kan lonen, deze kunstvoorwerpen gedurende twintig jaren - de in
Nederland geldende maximum verjaringstermijn ook voor de bezitter te
kwader trouw zoals een heler - verborgen te houden en dan te gelde te
maken.
In verband daarmee is bij een reeks gelegenheden aangekondigd dat
hier nadere regels op hun plaats zijn.
Reeds bij de totstandkoming van Boek 3 is overwogen voor cultuur–
goederen uitzonderingsbepalingen opte nemen (Kamerstukken II,
1983-1984, 17 496, nr. 6; men zie Parlementaire Geschiedenis Boek 3, Inv.
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3, 5 en 6, alinea overlopend van blz. 1209 naar blz. 1210). Er is toen
evenwel de voorkeur aan gegeven deze materie in internationaal verband
te bezien.
Vervolgens heeft de Minister van Justitie op 25 september 1992 in
antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Wolffensperger over de
verjaringstermijn in het NBW in verband met de problematiek van
kunstdief stal, in het bijzonder die uit publiek bezit, verwezen naar de op
dat moment lopende besprekingen in EG-verband over de onderhavige
richtlijn (Aanhangsel bij Handelingen II, 1992-1993, nr. 22).
Ten slotte heeft de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in
het kader van de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer ter beant–
woording van een vraag van de leden van de WD-fractie over deze
problematiek onder meer gewezen op de in de richtlijn voorgeschreven
verjaringstermijn van 75 jaren in geval van onrechtmatige uitvoer naar
een andere lid-staat van zaken die deel uitmaken van een openbare
collectie die nationaal beschermd is. Daarbij is aan de Kamer een
wijziging van de WBC toegezegd ten einde ook het Nederlandse
overheidsbezit onder de werking van de richtlijn te brengen. Zie
Aanhangsel bij Handelingen I, 1992-1993, nr. 13.
Tegen de achtergrond van dit alles is het wenselijk thans deze gehele
problematiek onder ogen te zien. Dit is tevens noodzakelijk omdat de
richtlijn ervan uitgaat dat de vraag wie eigenaar is van een door een
lid-staatteruggevorderd cultuurgoed aan het nationale recht van die
lid-staat moet worden overgelaten (artikel 12). Het resultaat van dit
uitgangspunt mag niet zijn dat bij voorbeeld een door Nederland op basis
van de richtlijn terug te vorderen cultuurgoed naar Nederlands recht aan
de dief of heler toekomt en dus aan deze zou moeten worden afgedragen.
De voorgestelde aanpassingsbepalingen dienen derhalve niet alleen de
bevoegdheid te betreffen van andere lid-staten om in Nederland hun
cultuurgoederen op te eisen, maar ook betrekking te hebben op Neder–
landse cultuurgoederen die in beginsel in aanmerking komen om in
andere lidstaten opgeëist te worden in het geval zij daarheen illegaal
zouden worden uitgevoerd.
De voor beide groepen van gevallen geldende bepalingen zijn zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. Dit waarborgt tevens dat van de mogelijk–
heden die de richtlijn biedt om tot een goede bescherming van Neder–
landse cultuurgoederen te geraken, zo goed mogelijk gebruik is gemaakt.
Het voorstel past bovendien in het beleid van de Minister van Justitie ter
zake van criminaliteitsbestrijding.
3. De richtlijn en de beschermïng van openbare en kerkelijke
collecties
Evenals haar voorgangers heeft de Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur zich steeds op het standpunt gesteld dat het
cultuurbezit van de overheid in het algemeen alsmede het bezit van
particuliere musea, niet onder de werking van de WBC gebracht zouden
moeten worden. De argumenten daarvoor zijn tijdens de parlementaire
behandeling van het voorstel van de WBC uitvoerig aan de orde geweest
(Kamerstukken II, 1980-1981, 16 749, nr. 3, blz. 10 en nr. 6, blz. 13). In het
enkele (nood)geval dat een overheid toch het voornemen heeft een object
dat tot het nationale erfgoed behoort naar het buitenland te vervreemden,
kan daartegen door de Kroon worden opgetreden met behulp van het
instrument van schorsing en vernietiging: de bevoegdheid van de Kroon
om gemeentelijke en provinciale besluiten wegens strijd met de wet of het
algemeen belang te schorsen of te vernietigen.
Vanaf de inwerkingtreding van de WBC is de hiervoor aangegeven
beleidslijn gevolgd. Er zijn dan ook inderdaad geen cultuurvoorwerpen die

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 657, nr. 3

eigendom zijn van een overheidslichaam op de lijst geplaatst, hoewel de
wet zelf dat dus niet uitsluit. Door de rijksoverheid is - zoals bekend slechts éénmaal daadwerkelijk opgetreden met het schorsingsinstrument
tegen een lagere overheid teneinde te voorkomen dat een belangwekkend
kunstvoorwerp door verkoop naar het buitenland zou verdwijnen (KB 17
juni 1987, nr. 6).
In de beleidsnota «Kiezen voor kwaliteit» (Kamerstukken II, 1990-1991,
21 973, nr. 2) beschrijft de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur het haar voor ogen staande collectiebeleid dat door de (ongeveer
700) musea - dus niet alleen de rijksmusea - zou moeten worden gevoerd.
De kwaliteit van de Nederlandse collecties en de toegankelijkheid voor het
publiek staan daarin centraal. Aangegeven wordt dat met verkoop als
onderdeel van een totaal collectiebeleid uiterst terughoudend moet
worden omgesprongen, maar dat verkoop op zichzelf acceptabel is, mits
deze als onderdeel van het totale collectiebeleid plaatsvindt en de Wet tot
behoud van cultuurbezit daarbij als norm voor overheden dient. Dat
laatste betekent dat bekeken zal moeten worden of het desbetreffende
object onmisbaar en onvervangbaar is voor het Nederlandse cultuurbezit.
In vervolg op het mondeling overleg met de Vaste Commissie voor
welzijn en cultuur op 24 februari 1992 is bij brief van 18 mei 1992
(Kamerstukken II, 1991-1992, 21 965, nr. 10) aan de Tweede Kamer
uiteengezet op welke wijze de bescherming van het nationaal cultuurbezit
waarvan de eigendom berust bij een overheidslichaam, buiten de WBC
om geregeld wordt. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de
overheden. Zij worden geacht bij verkoopvoornemens in overeen–
stemming met de WBC te handelen. Om te weten of een voorwerp van
kunst en cultuur aan de beschermingscriteria van die wet voldoet, is een
speciale, vrijwillige procedure in het leven geroepen. Een voornemen kan
voorgelegd worden aan de Rijksdienst beeldende kunst en vervolgens zo nodig - via de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de
Raad voor het cultuurbeheer; beide instanties geven dan advies over de
waarde van het voorwerp.
In laatstgenoemde brief wordt er ten slotte op gewezen dat de op dat
moment in voorbereiding zijnde richtlijn er wellicht toe kan leiden dat toch
bekeken moet worden op welke manier «voor het overheidsbezit de
noodzakelijke bescherming gewaarborgd kan worden» om onder de
werking van de richtlijn te vallen.
In dit verband zij er ten slotte nog op gewezen dat de Raad voor het
cultuurbeheer reeds op 5 november 1991 in zijn Advies nr. 25 inzake
uitvoering van de WBC er voor pleit het overheidsbezit op een of andere
wijze te beschermen.
De voordelen die de richtlijn (zie paragraaf 1.1) juist ook voor het
cultuurbezit van overheidslichamen kan hebben, zijn van zodanige orde
dat het noodzakelijk is thans onverwijld een vorm van wettelijke
bescherming te creëren, naast de in paragraaf I.2 besproken aanpassingen
van het BW die uiteraard ook extra bescherming bieden.
Bepaalde roerende zaken worden door de overheid of door een door de
overheid gesubsidieerde rechtspersoon uitdrukkelijk in een openbare
collectie opgenomen vanwege de nationaal artistieke, historische of
archeologische waarde van die voorwerpen. Opneming is dus de
erkenning van de artistieke, historische of archeologische waarde van dat
voorwerp. Dat dergelijke voorwerpen in een openbare collectie zijn
opgenomen, moet blijken uit een vermelding op de inventarislijst van de
collectie. Hetzelfde geldt voor de roerende zaken die deel uit maken van
de inventarislijst die door de Rijksdienst beeldende kunst (volgens de
daarvoor in het koninklijk besluit van 10 december 1984 (Stb. 1985, 34)
vastgestelde procedure) wordt bijgehouden van de roerende zaken van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 657, nr. 3

cultuur-historische of wetenschappelijke betekenis waarvan de Staat
eigenaar is. Ook ten aanzien van de roerende zaken die deel uit maken van
een inventarislijst van roerende zaken van cultuur-historische of weten–
schappelijke betekenis waarvan een kerkgenootschap, een zelfstandig
onderdeel daarvan, of een ander genootschap op religieuze grondslag
eigenaar is, geldt dat opneming de erkenning is van de artistieke,
historische of archeologische waarde van die voorwerpen. Voorwaarde
daarbij is dus wel dat die inventarislijst inderdaad uitdrukkelijk bestemd is
om een opsomming te geven van dergelijke roerende zaken.
Het is dan ook alleszins gerechtvaardigd de in artikel 14a WBC aange–
duide roerende zaken aan te merken als «nationaal artistiek, historisch of
archeologisch bezit» en dus als cultuurgoederen in de zin van de richtlijn.
In dit verband wordt er nog eens op gewezen dat de richtlijn aan
roerende zaken die integrerend deel uit maken van openbare collecties en
de inventarissen van kerkelijke instellingen ook bescherming biedt, indien
die roerende zaken niet tevens tot een van de in de bijlage bij de richtlijn
vermelde categorieën behoren. Blijkbaar gaat ook de richtlijn er van uit
dat de opneming van bedoelde roerende zaken in een openbare collectie
of een inventaris van een kerkelijke instelling op zichzelf al erkenning van
de waarde is en dat voor die zaken een ruimere bescherming gerecht–
vaardigd is.
Ter bescherming van het cultureel erfgoed dat zich in openbare en
kerkelijke collecties bevindt, wordt een zeer licht regiem voorgesteld dat
een plaats zou moeten krijgen in de WBC en goed aansluit bij het hiervoor
beschreven beleid. De verantwoordelijkheid van de eigenaar staat daarbij
nog steeds voorop.
Voorgeschreven wordt dat voor de uitvoer van roerende zaken die deel
uitmaken van een openbare of kerkelijke collectie de schriftelijke
toestemming van de eigenaar is vereist. Deze toestemming kan worden
vervangen door een vergunning van onze Minister, indien de eigenaar
zich niet verklaart. Het is onwenselijk dat een cultuurgoed Nederland bij
gebreke van toestemming van de eigenaar in het geheel niet kan verlaten,
ook niet tijdelijk, bij voorbeeld voor onderzoek, restauratie of tentoon–
stelling, wanneer dit wenselijk wordt geacht door een belanghebbende als
een vruchtgebruiker, bruiklener, terwijl de eigenaar zich niet verklaart bij
voorbeeld omdat hij onbekend of onbereikbaar is. De bepaling bedoelt
niet een weigering door de eigenaar van zijn toestemming te doorbreken,
in die gevallen dat hij jegens de betreffende belanghebbende tot deze
weigering bevoegd is. Met het voorgestelde regiem wordt een zekere
vorm van bescherming tegen uitvoer geboden aan cultuurgoederen die
uit openbare of kerkelijke collecties gestolen zijn.
Voor zover het gaat om uitvoer naar niet-EU-landen dient de
bescherming door middel van de controle aan de grenzen te worden
geëffectueerd. De uitvoer naar lid-staten kan - zoals in paragraaf 1.1 is
uiteengezet– niet meer aan de grenzen worden gecontroleerd maar juist
door het voorgestelde beschermingsregiem zal de eenvoudige teruggave–
procedure die de richtlijn voorschrijft niet alleen van toepassing zijn op de
krachtens de WBC «beschermde voorwerpen» maar ook op de
voorwerpen die deel uit maken van openbare en kerkelijke collecties.
Voor alle duidelijkheid zij hierbij opgemerkt dat er bij het beschermings–
regiem van artikel 14a dus geen sprake is van plaatsing op de lijst van
beschermde voorwerpen.
4. Maatregelen ter voldoening aan de verordening
In paragraaf 1.1 is al aangegeven dat Nederland nog enkele aanvullende
maatregelen zal moeten treffen om volledig aan de verordening te kunnen
voldoen. Die maatregelen zijn nodig om het vergunningensysteem dat de
verordening voorschrijft sluitend te doen zijn. Nederland dient in ieder
geval op grond van artikel 9 van de verordening sancties voor de
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inbreuken op de bepalingen van de verordening vast te stellen. Daarnaast
is het noodzakelijk dat ook een uitdrukkelijke bevoegdheid voor toezicht–
houdende ambtenaren wordt gecreëerd om de naleving van de
bepalingen van de verordening te kunrten controleren.
Ten einde een en ander te regelen wordt voorgesteld een nieuw
hoofdstuk lllb aan de WBC toe te voegen waarin het vergunningen–
systeem voor de uitvoer van cultuurgoederen zoals de verordening die
eist vrijwel letterlijk wordt overgenomen (artikel I, onder B). Aldus ontstaat
een goed kenbare regeling die op een goed kenbare wijze van sancties op
grond van de WED (zie artikel IV) kan worden voorzien, en voor welke
regeling ook op een duidelijke wijze toezichthouders kunnen worden
aangewezen (artikel I, onder C, waarin artikel 15 WBC wordt aangevuld).
Voor de bijzondere bevoegdheden die de toezichthouders nodig hebben
om hun toezichthoudende werkzaamheden naar behoren te kunnen
uitvoeren, zij verwezen naar het voorgestelde artikel 19 WBC (zie artikel I,
onder F).
5. Transponeringstabellen
5.1. Transponeringstabel van bron (richtlijn/verordening/autonoom) naar
wetsvoorstel
Richtlijn:

Wetsvoorstel:

Opmerkingen:
Behoeft geen omzetting.
Behoeft geen omzetting.
Aanwijzing geschiedt bij
ministerieel besluit.
Behoeven geen omzetting.

art. 1
art. 2
art. 3
art. 4, lid 1+2
art. 4, lid 3+4+5
art. 5
art. 6
art. 7, lid 1
art. 7, Md 2
art. 8
art. 9
artt. 10, 11 en 12
art. 13
artt. 14t/m 19

art. 1010 Rv
artl. 1008en 1009 Rv
Behoeft geen omzetting.
art. 310a BW
art. 1008 Rv, laatste zinsdeel
art. 1008 Rv juncto art. 86a,
lid 1, BW
art. 86a, lid 3+4, BW
Behoeven geen omzetting.
art. 1008, éen na laatste
zinsdeel, Rv
Behoeven geen omzetting.

Verordening:

Wetsvoorstel:

art. 2

art. 14bWBC
artt. 15, Iid2, 17, lid 1, 18, lid
1+2+3, 19WBCenart. 1,
onder2°, WED
artt. 1, onder a, 14a, 16, lid
1 WBC artt 3:86a lid 2 88
.
' Iid2, 99, Iid2, 238, Iid4en
310bBW

art. 9
Autonome wetgeving:

Opmerkingen:

5.2. Transponeringstabel van wetsvoorstel naar bron
(richtlijn/verordening/autonoom)
Wetsvoorstel:

Bron:

Artikel I (WBC)
art. 1,ondera
art. 14a
art. 14b
art. 15, lid 2
art. 16, lid 1
art. 17, lid 1
art 18, lid 1+2+3

autonoom
autonoom
art. 2 verordening
art. 9 verordening
autonoom
art. 9 verordening
art. 9 verordening
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Wetsvoorstel:
Artikel I (WBC)
art. 19
Artikelll (BoekSBW)
art. 86a, lid 1
art. 86a, lid 2
art. 86a, lid 3+4
art. 88, lid 2
art. 99, iid 2
art. 238, lid 4
art. 310a
art. 310b
Artikel III (Rv)
art. 1008, hoofdregel
art. 1008, één na laatste zinsdeel
art. 1008, laatste zinsdeel
art. 1010
Artikel IV (WED)
art. 1, onder 2°

Bron:
art. 9 verordening
art. 8 richtlijn
autonoom
art. 9 richtlijn
autonoom
autonoom
autonoom
art. 7, lid l.richtlijn
autonoom
art. 5, eerste alinea
art. 13 richtlijn
art. 7, lid 2, richtlijn art 1009 art 5, tweede
alinea, richtlijn
art. 4, lid 3+4+5, richtlijn
art. 9 verordening

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
Artikel I
Bij het formuleren van de voorstellen tot wijziging van de WBC is
uitgegaan van de tekst zoals deze op 1 januari 1994 is komen te luiden na
de inwerkingtreding van de Wet van 4 juni 1992 (Stb. 442) waarbij vele
wetten, waaronder de WBC, aan de Algemene wet bestuursrecht worden
aangepast.

Artikel I, onder a
Om wettechnische redenen wordt voorgesteld het (verzamel)begrip
beschermd cultureel erfgoed in artikel 1 WBC in te voegen. Dat begnp
omvat alle roerende zaken die onder de WBC vallen. Het gaat dus niet
alleen om de beschermde voorwerpen, te weten de voorwerpen die de
bescherming van de artikelen 7 e.v. genieten, maar ook om de
voorwerpen die tot openbare en kerkelijke collecties behoren en
beschermd worden ingevolge artikel 14a, alsmede de-wat men zou
kunnen noemen - overige cultuurgoederen die ingevolge artikel 14b aan
een uitvoervergunning gebonden zijn. Het begrip wordt gebruikt in de
artikelen 17 en 18 om aan te geven ten aanzien van welke voorwerpen de
in die artikelen beschreven bijzondere toezichthoudende bevoegdheden
uitgeoefend kunnen worden.
B

Artikelen 14a en 14b
Bij het formuleren van artikel 14a is aangesloten bij de terminologie van
artikel 1 van de richtlijn. Met opzet is ervoor gekozen het begrip collectie
te gebruiken naast het in de WBC gehanteerde begrip verzameling. De
WBC definieert het begrip verzameling als roerende zaken die uit
cultuurhistorisch of wetenschappelijk oogpunt bij elkaar horen. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat samenhang/samenbindende elementen
essentieel is/zijn; er moet een (inherente) samenhang zijn om van een
verzameling in de zin van de WBC te kunnen spreken. Een collectie
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daarentegen wordt vooral gekenmerkt door de plaats waar de
voorwerpen tezamen gebracht zijn of door de (rechts)persoon die de
voorwerpen heeft samengebracht. Daarbij zij er op gewezen dat een
collectie meerdere verzamelingen als bedoeld in de WBC kan bevatten.
Aandacht verdient nog dat het onderhavige begrip collectie ook zal
worden gebezigd in de bij dit wetsvoorstel voor het BW voorgestelde
bepalingen en dat dit begrip tevens moet worden onderscheiden van het
begrip «verzameling» in artikel 5 van Boek 3 BW. Ook daar gaat het om
een verzameling die een interne samenhang dientte vertonen, echter met
het oog op een andere vraag dan in de WBC aan de orde is, namelijk op
de vraag of de voorwerpen die deel van de verzameling uitmaken, tot de
inboedel behoren.
Naast de hoofdregel van artikel 14a dat de eigenaar schriftelijk
toestemming voor uitvoer dient te geven, is de mogelijkheid geopend dat
de minister vergunning voor uitvoer geeft. Aan een dergelijke
mogelijkheid kan behoefte bestaan in geval de eigenaar zich niet verklaart,
bij voorbeeld omdat niet bekend is wie eigenaar is, en de bezitter het
voorwerp wenst uit te voeren (zie ook paragraaf I.3 van deze toelichting).
Artikel 14a, tweede lid, onder b, bepaalt dat het uitvoerverbod (tenzij
met schriftelijke toestemming van de eigenaar) ook geldt voor roerende
zaken die deel uit maken van een openbare collectie die vermeld staat in
de inventarislijst van een museum, een archief of een vaste collectie van
een bibliotheek, en waarvan de eigendom berust bij een privaatrechtelijke
rechtspersoon die in overwegende mate wordt gefinancierd door de Staat
of een ander overheidslichaam. Bijkomende voorwaarde is dat de Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, bedoelde privaatrechtelijke
rechtspersoon uitdrukkelijk moet hebben aangewezen voor detoepassing
van het verbod. Het ligt voor de hand dat alle door de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde musea zullen worden
aangewezen. Aangewezen zullen dus - bij voorbeeld - ook worden de
verzelfstandigde rijksmusea die een collectie in beheer hebben die
eigendom is van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals bij het
Scheepvaartmuseum het geval is.
Omdat er twijfel kan rijzen over de vraag of de roerende zaken van
cultuur-historische of wetenschappelijke betekenis die eigendom zijn van
de Staat en beheerd worden door de Rijksdienst beeldende kunst, geacht
kunnen worden te vallen onder de omschrijving «openbare collectie, die
vermeld staat in de inventarislijst van een museum, een archief of
»
worden die roerende zaken uitdrukkelijk genoemd en wel in het tweede
lid, onder c.
Met het begrip inventarislijst in genoemd tweede lid, onder c wordt
feitelijk gedoeld op de inventaris bedoeld in het koninklijk besluit van 10
december 1984 (Stb. 1985, 34). Artikel 5 van dat besluit bepaalt dat de
Rijksdienst beeldende kunst een inventaris bijhoudt van alle objecten van
culturele waarde. Objecten van culturele waarde zijn de roerende zaken
(van cultuur-historische of wetenschappelijke betekenis) van het Rijk die
op grond van genoemd koninklijk besluit zijn aangewezen als behorend
tot het Nederlands culturele bestand.
Ingevolge het derde lid van artikel 14a gelden de verplichtingen die
artikel 9, tweede lid, WBC ten aanzien van beschermde voorwerpen
formuleert, ookten aanzien van de voorwerpen die deel uit maken van
openbare en kerkelijke collecties.
Wij zijn van mening dat het begrip «openbare collecties» zoals dat in
artikel 1 van de richtlijn is gebruikt, doelt op collecties waaraan een
openbaar = publiek belang moet worden toegekend. Dat aan een collectie
een publiek belang wordt toegekend, kan bij voorbeeld blijken uit het feit
dat een collectie algemeen toegankelijk is voor het publiek. Maar ook niet
voor het publiek toegankelijke collecties kunnen een publiek belang
hebben. Men denke aan een collectie die wegens haar culturele betekenis
van openbaar belang is.
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Bij het begrip vaste collectie als onderdeel van de omschrijving «vaste
collectie van een bibliotheek» gaat het om de boeken die duurzaam deel
uit maken van het boekenbestand van de bibliotheek.
Bij het systeem van artikel 14b gaat het om een exportvergunning van
de minister (of van een andere bevoegde autoriteit), welke vergunning in
beginsel altijd nodig is wanneer het gaat om voorwerpen die behoren tot
een van de in de bijlage bij de verordening vermelde categorieën. Het
tweede lid van artikel 14b geeft de bevoegdheid aan de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om te bepalen dat ten aanzien van
bepaalde oudheidkundige voorwerpen geen vergunning nodig is. Bij de
vraag wanneer een oudheidkundig voorwerp zich legaal op de markt
bevindt, zal bekeken moeten worden of het voorwerp wordt aangeboden
door de eigenaar of door iemand die daartoe jegens deze bevoegd is.
Voor het vaststellen van het eigendomsrecht op oudheidkundige vondsten
zullen naast de bepalingen van het BW ook de bepalingen van artikel 43
van de Monumentenwet 1988 van belang kunnen zijn.

Artikel 15, tweede lid
De in artikel 15, tweede lid, WBC aan de ambtenaren der invoerrechten
en accijnzen toegekende toezichthoudende bevoegdheid is beperkt tot het
toezicht op de naleving van de artikelen 14a en 14b WBC, welke artikelen
allebei betrekking hebben op een verbod van uitvoer. Genoemde
ambtenaren hebben dus geen toezichthoudende bevoegdheden ten
aanzien van de bepalingen van de WBC die betrekking hebben op de
zogenoemde beschermde voorwerpen; de voorwerpen die op de lijst zijn
geplaatst en ingevolge artikel 7 WBC niet (onder andere) geveild,
vervreemd, bezwaard, verhuurd of verplaatst mogen worden, tenzij met
toestemming van de minister of de inspecteur.
Den E

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 19
De in de Wet inzake de douane opgenomen bevoegdheden die nodig
zijn bij het houden van toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen,
worden van overeenkomstige toepassing verklaard, indien toezicht wordt
gehouden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WBC.

Artikel II

Artikel 86a
Het eerste lid veronderstelt een regeling in Rv betreffende de wijze
waarop een lid-staat in Nederland de in dit lid bedoelde vordering moet
instellen.
Deze regeling is te vinden in de voorgestelde nieuwe Titel 13 van het
Derde Boek van dat wetboek. Wellicht zou men uit de daar neergelegde
regeling, in het bijzonder artikel 1008, al kunnen afleiden dat het om een
tegen elke bezitter, dan wel houder in te stellen vordering met goederen–
rechtelijke werking gaat. Maar het is duidelijker om artikel 86 voor dit
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geval uitdrukkelijk uit te schakelen, mede in verband met wat de volgende
leden van artikel 86a bepalen.
Het tweede lidvan artikel 86a brengt mee dat onbevoegdheid van een
eventuele vervreemder niet door artikel 86 geheeld wordt, wanneer de
zaak op het tijdstip dat de eigenaar het bezit daarvan verloor, een
beschermd voorwerp was of behoorde tot een openbare collectie of de
inventaris van een kerkelijke instelling. De woorden «als eigenaar»
omvatten het geval dat een ander bevoegd voor de eigenaar optreedt, bij
voorbeeld als de vordering namens deze wordt ingesteld door de
instelling die de openbare collectie beheert. De bepaling geldt uiteraard
niet als de onbevoegdheid van de vervreemder geen verband houdt met
enige bescherming krachtens de WBC, omdat de zaak bij voorbeeld is
gestolen nadat zij reeds had opgehouden een beschermd voorwerp te zijn
of omdat zij bevoegd door de eigenaar van de openbare collectie of door
de betreffende kerkelijke instelling was vervreemd en aldus in het gewone
handelsverkeer was gebracht.
Aandacht verdient verder dat de bepaling niet alleen geldt voor
gestolen of verduisterde zaken, maar ook voor zaken die bij voorbeeld
onbevoegd door een ambtenaar van de instelling die de openbare
collectie beheert, zijn vervreemd, zij het dat deze vervreemding in naam
van de instelling heeft plaatsgevonden. Men denke ook aan een
vervreemding van een beschermd voorwerp, waarbij niet de regels van de
WBC in acht zijn genomen.
De tweede volzin van het tweede lid vergemakkelijkt de positie van de
eigenaar door een vermoeden van bewijs, dat echter voor tegenbewijs
vatbaar is.
Het derde lid bevat een vergoedingsstelsel ter bescherming van derden,
die de zaak zelf steeds moeten afstaan. De eerste volzin van het derde lid
bevat de bepaling van artikel 9 van de richtlijn. De tweede volzin bevat
een vergelijkbare, maar meerterughoudende bepaling op nationaal
niveau. Die terughoudendheid vindt haar grond hierin dat het niet nodig is
dat de derde een vergoeding krijgt, waar naar het gemene recht van
artikel 86 terugvordering zonder vergoeding zonder meer mogelijk
geweest zou zijn.
Men lette erop dat de vergoeding bedoeld in het derde lid, moet worden
onderscheiden van het recht op volledige schadevergoeding, geregeld in
afdeling 6.1.10; hier is dan ook een daarvan iets afwijkende terminologie
gevolgd. De rechter heeft de bevoegdheid te volstaan met het toekennen
van een beperkte vergoeding, indien hij dit in de gegeven omstandig–
heden passend oordeelt. Zo kan hij deze vergoeding bij voorbeeld stellen
op het bedrag waarvoor de bezitter of houder de zaak zelf gekocht heeft,
al of niet vermeerderd met de kosten van reparatie of restauratie, in plaats
van op het bedrag van de verkoopwaarde van de zaak wanneer de bezitter
of houder deze vrij had kunnen verkopen. Deze laatste waarde kan zeer
wel inmiddels zo hoog opgelopen zijn, wellicht juist door de aan de
terugvordering soms verbonden publiciteit in de media, dat zij feitelijk een
beletsel voor de gehele terugvordering oplevert. Een zo ver gaande
bescherming van de bezitter of houder past niet in het stelsel van het
wetsvoorstel waarin de bescherming van cultuurgoederen voorop staat
en ook de mogelijkheid van een beroep door een verkrijger op zijn goede
trouw is teruggedrongen.
Overigens sluit de bepaling niet uit dat bij de berekening van de
tegemoetkoming bij de bepalingen van afdeling 6.1.10 aansluiting wordt
gezocht; men denke bij voorbeeld aan medeschuld en voordeels–
berekening (artikelen 6:100 en 6:101 BW).
Met betrekking tot de bewijslast willen wij het volgende opmerken. In
artikel 9, tweede lid, van de richtlijn wordt de regeling van de bewijslast
uitdrukkelijk overgelaten aan de wetgeving van de aangezochte lid-staat.
Niettemin is in het wetsvoorstel op het onderhavige punt voor een andere
bewijslastverdeling gekozen dan uit hoofde van artikel 3:118, derde lid,
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BW geldt voor de daar bedoelde goede trouw van de bezitter. In de thans
voorgestelde regeling wordt de bescherming van cultuurgoederen, zowel
op nationaal als op internationaal niveau, mede gezocht in een terug–
dringen van de mogelijkheid voor degene die het goed in handen kreeg,
zich op goede trouw te beroepen. Juist bij cultuurgoederen is het voor de
bescherming op grond van goede trouw in de regel aangevoerde
hoofdargument - de eisen van een vlot verlopend handelsverkeer - niet
overtuigend. Er is immers geen reden een vlot handelsverkeer in wettelijk
beschermde cultuurgoederen te bevorderen.
In dit stelsel past het niet om in artikel 86a, derde lid, de bewijslast ter
zake van het niet in acht nemen van de nodige zorgvuldigheid op de eiser
te leggen, die daartoe in de regel niet over bewijsmateriaal zal beschikken.
Een ander stelsel zou derhalve ook aan een effectieve bescherming van
cultuurgoederen te kort doen. Opmerking verdient daarbij dat de positie
van de bezitter of houder aldus niet onredelijk moeilijk wordt, omdat het
hier in de praktijk dikwijls zal aankomen op een waardering door de
rechter van wat hij op het onderhavige punt heeft gesteld, nu het voor de
eiser vaak moeilijk zal zijn dit voldoende gemotiveerd te weerspreken.
In dit kader dient overigens ook te worden bedacht dat op de lid-staat,
die een cultuurgoed opeist, reeds de bewijslast rust bij het instellen van
de vordering aan te tonen dat het een beschermd cultuurgoed is in de zin
van de richtlijn, alsmede dat het desbetreffende cultuurgoed op onrecht–
matige wijze buiten het grondgebied van deze lid-staat is gebracht. Zie
artikel 5 van de richtlijn en de artikelen 1008 en 1009 Rv. Daarbij past dat
het vervolgens aan de bezitter is om aan te tonen dat deze bij de
verwerving van dit cultuurgoed de nodige zorgvuldigheid heeft betracht.
Rekening moet worden gehouden met de vergoeding van de artikelen
3:120 en 121 BW. Het vierde //dstelt buiten twijfel dat deze in elk geval
verschuldigd is, zodat geen lager, maar wel een hoger bedrag
verschuldigd kan zijn, waarin deze vergoeding dan is begrepen.
De vraag kan worden gesteld of in artikel 9 van de richtlijn een
retentierecht besloten ligt in die zin dat afgifte slechts behoeft plaats te
vinden indien tegelijk de door de rechter vastgestelde of in der minne
overeengekomen vergoeding betaald wordt. Het gaat hier om een kwestie
van uitleg van de richtlijn die de Nederlandse wetgever niet kan opleggen.
Er is daarom de voorkeur aangegeven m het vierde lid de bepaling van
artikel 9, vierde volzin, van de richtlijn over te nemen en de kwestie
overigens overte laten aan de algemene regels van de artikelen 6:52-57
BW in verband met de artikelen 3:290-295 BW; men zie ook artikel 3:120,
derde lid, BW, dat hier overigens niet rechtstreeks van toepassing is. De
bepaling van het derde lid bedoelt derhalve niet het uit deze bepalingen
voortvloeiende retentierecht uit te sluiten.

Aa
Door de toevoeging van artikel 3:86a BW dient in artikel 3:87, eerste lid,
BW nu ook naar dit artikel te worden verwezen, omdat de verkrijger te
goedertrouw in zekere zin beschermd wordt doordat hij een vergoeding
krijgt, indien hij de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij de verkrijging
van de roerende zaak.

B
Artikel 88
De uitschakeling van artikel 86 door artikel 86a sluit niet uit dat een
verkrijger te goeder trouw van een zaak die is vervreemd zonder dat aan
de eisen van artikel 7 WBC is voldaan, wordt beschermd door artikel 88,
dat immers blijkens zijn aanhef mede geldt voor roerende zaken waarop
artikel 3:86 BW niet van toepassing is. Daarbij moet mede worden gedacht
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aan het geval dat de zaak nadat z\] in strijd met artikel 7 is vervreemd, nog
een of meer keren verder wordt vervreemd. Door de nietigheid van de
eerste verkoop en daarmee van de titel van de eerste overdracht, zullen
opvolgende vervreemders onbevoegd zijn in de zin van artikel 88 en
derhalve ook latere verkrijgers in dat artikel bescherming kunnen vinden.
Het effekt van artikel 86a dat een beroep op goede trouw juist onmogelijk
wil maken, zou zo voor een belangrijk deel zijn werking verliezen, met
name voor het geval van vervreemding in strijd met artikel 7. Het is
daarom wenselijk geacht, ook hier het beroep van een verkrijger op goede
trouw uit te sluiten door aan artikel 88 een daarop gericht tweede lid toe
te voegen.
Daarbij is mede een punt van overweging geweest dat hier niet alleen
aan latere verkrijgers moet worden gedacht die het cultuurgoed zelf in
handen krijgen, maar ook bij voorbeeld verzekeraars van een zodanige
verkrijger, aan wie de zaak ontstolen wordt. Het komt voor dat deze
verzekeraars zich mettoepassing van artikel 3:95 BW, dus zonder
bezitsverschaffing als bedoeld in artikel 3:90 BW, de gestolen zaak laten
overdragen teneinde haar te kunnen revindiceren en zo nog iets van de
uitgekeerde schadepenningen terug te zien. Ook op een dergelijke
overdracht kan artikel 88 na een vervreemding in strijd met artikel 7 WBC
van toepassing zijn. Ook deze toepasselijkheid wordt door het voorge–
stelde nieuwe tweede lid voorkomen.
Een verdere uitschakeling van artikel 88 voor cultuurgoederen is niet
nodig geacht, nu moeilijk voorstelbaar is dat het ook nog in andere
gevallen aan een gerechtvaardigde terugvordering van een cultuurgoed in
de weg zou kunnen staan. Met name bij gestolen of verduisterde
cultuurgoederen is het artikel niet van toepassing, omdat dan niet aan het
slot van de eis van het eerste lid is voldaan.

Artikel 99
Artikel 99 schakelt voor Nederlandse cultuurgoederen de eigendomsver–
krijging door een onafgebroken bezit van drie jaren (korte verjaring) door
een bezitter te goeder trouw uit. Voor cultuurgoederen van andere
lidstaten is het voorgestelde artikel 310a voldoende.

Artikel 238
Artikel 238 bevat een noodzakelijke aanvulling op de leden 1 en 2 van
artikel 86a voor het geval van pand. Een bepaling als artikel 86a, derde lid,
is hier niet nodig. Onder de «bezitter» van artikel 9 richtlijn valt, naar moet
worden aangenomen, niet ook de pandhouder. Wel kan de pandhouder
artikel 3:229 BW inroepen als de pandgever een «billijke vergoeding»
ontvangt. Zo gaat het krachtens artikel 3:213 BW ook bij vruchtgebruik.

Artikel 31 Oa
Artikel 310a beoogt implementatie van artikel 7 van de richtlijn. Hoewel
in het Nederlandse recht de in het eerste lid vooropgestelde termijn van
één jaar kort is, is ook deze uit de richtlijn overgenomen. Het is niet
ongerechtvaardigd dat voor het optreden van een andere lid-staat in
Nederland een korte termijn geldt, nu een dergelijk optreden in beginsel
ingrijpend van aard is en men van een andere lid-staat mag verwachten
dat terstond wordt ingegrepen, nadat men van de relevante feiten op de
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hoogte is geraakt. Op dezelfde voet zal ook Nederland in andere lid-staten
binnen het jaar nadat de feiten bekend zijn geworden, dienen op te treden.
Overigens ligt het niet voor de hand dat Nederland gebruik zal maken
van de mogelijkheid bilaterale overeenkomsten te sluiten om de termijn
van 75 jaar te verlengen (zie artikel 7, eerste lid, tweede volle alinea,
laatste zinsdeel).

F
Artikel 310b
Artikel 310b geeft een vergelijkbare regeling op nationaal niveau, maar
uiteraard moeten hier andere aanvangstijdstippen gelden.
Ook voor wat betreft de primair voorgestelde termijn heeft een
aanpassing plaats gevonden. Deze is gesteld op vijf jaren nadat de
relevante feiten bekend zijn geworden. Het is gerechtvaardigd hier aan te
sluiten bij de vijf jaar-termijn van de omringende artikelen in Boek 3 BW.
In het nationale vlak is er geen reden in de onderhavige regeling die
beoogt cultuurgoederen te beschermen, een van het gemene recht
afwijkende korte verjaring als in het vorige artikel op te nemen en de
positie van de terugvorderende eigenaar van een cultuurgoed in
vergelijking met die van eigenaren van andere zaken op dit punt juist te
verzwakken.
Artikel III
Als plaats voor een regeling voor vorderingen tot teruggave van
cultuurgoederen door lid-staten van de EU op grond van bovengenoemde
richtlijn is gekozen voor het Derde Boek van Rv. In het Derde Boek zijn
immers procedure-regelingen betreffende civielrechtelijke onderwerpen
van verschillende aard ondergebracht.
Artikel 1008
In artikel 1008 zijn de artikelen 5, eerste alinea, 7, tweede lid, en 13 van
de richtlijn verwerkt.
Vastgelegd wordt hoe een lid-staat een vordering tot teruggave van een
cultuurgoed, waaraan bij voorbeeld ook artikel 3:86a BW refereert, in
Nederland moet instellen. Uit de woorden «een rechtsvordering instelt»
blijkt dat de vordering dientte worden ingesteld bij dagvaarding volgens
de daarvoor geldende regels.
In artikel 1008 wordt gesproken van «voor de naar de regels van dit
Wetboek bevoegde rechtbank» omdat de bevoegdheid van de rechter uit
verschillende bepalingen van Rv kan worden afgeleid. Te denken valt
hierbij niet alleen aan de «gewone regel» van artikel 126 Rv, maar ook bij
voorbeeld aan artikel 767 Rv, en derdenverzet tegen een vonnis (artikel
376 e.v. Rv).
Uit de plaats en de bewoordingen van de regeling blijkt dat de overige
bepalingen van Rv van kracht blijven, voor zover de bepalingen van deze
nieuwe titel niet als lex specialis zijn te beschouwen. Dit houdt in dat
onder meer de regels betreffende rechtsmiddelen, gezag van gewijsde,
reconventie, voeging en tussenkomst, en executie van toepassing zijn.
Artikel 1009
In artikel 1009 is artikel 5, tweede alinea, van de richtlijn verwerkt.
Gekozen is voor de sanctie van nietigheid van de dagvaarding. Dit
brengt mee dat ook de artikelen 92-94 Rv van toepassing zijn.
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Artikel 1010
In artikel 1010 is artikel 4, derde, vierde en vijfde lid, van de richtlijn
nader uitgewerkt.
De centrale autoriteit wordt zo de mogelijkheid geboden via de
gerechtelijke weg voorlopige voorzieningen te laten treffen voor de
lid-staat die een cultuurgoed terugvordert of terug wil vorderen.
Uitdrukkelijk is toegevoegd dat deze bevoegdheid van de centrale
autoriteit natuurlijk onverlet laat dat ook de lid-staat zelf deze bevoegd–
heden tot het treffen van voorlopige voorzieningen heeft.

Artikel IV
De voorgestelde aanpassing van artikel 1, onder 2°, WED beoogt
implementatie van artikel 9 van de verordening. Op deze wijze wordt het
sanctiestelsel van de WED van toepassing in het kader van de nationale
bescherming van cultuurgoederen.
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
De Minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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