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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat in het onderwijs wordt gestimuleerd dat kunstwerken en andere 
cultuurgoederen worden geëerbiedigd en gewaardeerd als symbolen van cultureel 
erfgoed en identiteit en dat onderwijs daarom een belangrijke rol speelt om plundering 
van en illegale handel in cultuurgoederen te voorkomen en te ontmoedigen; dringt er 
derhalve bij de Commissie en de lidstaten op aan onderwijs- en 
bewustmakingsactiviteiten aan te moedigen en te ondersteunen, ook in een niet-formele 
en informele context;

2. benadrukt dat het grensoverschrijdende karakter van de meeste restitutieclaims een 
duidelijke en coherente grensoverschrijdende benadering vereist om de huidige 
problemen te kunnen overwinnen zodat er eerlijke en billijke oplossingen kunnen 
worden gevonden; dringt er bij de Commissie op aan om op het niveau van de Unie een 
adviesorgaan op te richten om de lidstaten en andere actoren bij te staan in hun 
pogingen om buitgemaakte kunstwerken en andere cultuurgoederen te lokaliseren en te 
identificeren en de restitutie aan hun legitieme eigenaren te bespoedigen;

3. benadrukt dat het plunderen van kunstwerken en andere cultuurgoederen in gewapende 
conflicten en oorlogen, evenals in vredestijd, een bron van ernstige zorg is waar iets aan 
gedaan moet worden in termen van zowel preventie als restitutie van geplunderde 
culturele bezittingen, teneinde de integriteit van het cultureel erfgoed en de identiteit 
van samenlevingen, gemeenschappen, groepen en individuen te beschermen en te 
waarborgen;

4. benadrukt dat het dringend noodzakelijk is om stelselmatig hoogwaardig en 
onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen te bevorderen, om 
buitgemaakte kunstwerken te identificeren, de restitutie ervan aan de legitieme 
eigenaren te faciliteren, te zorgen voor een volledig transparante, verantwoorde en 
ethische kunstmarkt, en plundering van en handel in kunst en cultuurgoederen tijdens 
gewapende conflicten en oorlogen op effectieve wijze te voorkomen en te ontmoedigen; 
wijst op de mogelijkheden die daartoe worden geboden door de Europese 
financieringsinstrumenten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan speciale 
onderwijsprogramma's inzake onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen aan te 
moedigen en te ondersteunen, zowel op nationaal als op Unieniveau, met name om 
degenen die betrokken zijn bij de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen 
in staat te stellen hun expertise uit te breiden en te verbeteren, ook door middel van 
grensoverschrijdende projecten;

5. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de 
invoer van cultuurgoederen van 13 juli 2017; benadrukt dat het, gezien de wereldwijde 
schaal van de kunstmarkt en het aantal kunstvoorwerpen in particulier bezit, nodig is 
om meer te doen op het gebied van grensoverschrijdende restitutie van kunstwerken en 
cultuurgoederen die zijn geplunderd tijdens gewapende conflicten en oorlogen; 
benadrukt dat onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen en Europese 
samenwerking hun nut hebben bewezen voor de identificatie van buitgemaakte 
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voorwerpen, waarna zij konden worden gerestitueerd en in sommige gevallen kon 
worden voorkomen dat terroristische groeperingen of oorlogen werden gefinancierd;

6. is zich ervan bewust dat onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen nauw 
verband houdt met de verplichting om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de 
verwerving van kunstwerken en een bron van ernstige zorg vormt voor alle actoren op 
de kunstmarkt, aangezien het verwerven, bewust of door nalatigheid, van gestolen 
kunstwerken volgens bepaalde nationale wetten strafbaar is;

7. dringt er bij de lidstaten op aan de nodige maatregelen te treffen om een einde te maken 
aan de illegale handel in cultuurgoederen die afkomstig zijn van het grondgebied van 
staten die in oorlog zijn, zoals Syrië en Irak, en zo te voorkomen dat cultuurgoederen 
worden gebruikt om terroristische activiteiten te financieren;

8. betreurt dat veel grensoverschrijdende restitutieclaims niet op doeltreffende en 
gecoördineerde wijze kunnen worden uitgevoerd omdat de regels op het gebied van 
onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen en de zorgvuldigheidseisen ontbreken, 
te laks zijn of verschillen tussen de lidstaten, wat de plundering en handel kan 
stimuleren en de smokkel kan aanmoedigen; merkt op dat door het ontbreken van 
gemeenschappelijke normen voor alle betrokkenen, inclusief musea, kunsthandelaren, 
verzamelaars, toeristen en reizigers, vaak onduidelijk blijft welke procedure er gevolgd 
moet worden; vraagt de Commissie daarom de regels inzake onderzoek naar de 
herkomst van cultuurgoederen te harmoniseren en daarin een aantal basisbeginselen van 
het UNIDROIT-Verdrag van 1995 over gestolen of illegaal geëxporteerde culturele 
voorwerpen op te nemen;

9. merkt op dat het toenemende bewustzijn van het publiek met betrekking tot 
kunstwerken en cultuurgoederen die buitgemaakt zijn tijdens WO II en meer recentelijk 
de toegenomen plundering van kunst en cultuurgoederen tijdens de conflicten in Irak en 
Syrië, en het feit dat onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen belangrijk is, 
geleid hebben tot de ontwikkeling van nuttige middelen voor de vaststelling van de 
geschiedenis van het eigenaarschap van een kunstwerk; waardeert de initiatieven van 
musea en andere publieke en particuliere instellingen om instrumenten te ontwikkelen 
om onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen te vergemakkelijken; dringt er bij 
de Commissie op aan over te gaan tot een grondige inventarisatie van de bestaande 
databanken en de oprichting te overwegen van een centrale meta-databank waarin met 
de beschikbare informatie rekening wordt gehouden, die regelmatig wordt 
geactualiseerd en door alle relevante actoren kan worden geraadpleegd;

10. is van oordeel dat op basis van deze centrale meta-databank een gemeenschappelijke 
catalogus moet worden ingevoerd, waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
gestandaardiseerde identificatiecodes; verzoekt de Commissie er derhalve naar te 
streven dat de door de ICOM en andere organisaties ontwikkelde en bevorderde 
identificatiecodes binnen de gehele interne markt als marktnorm worden ingevoerd;

11. is van mening dat er, om zorgvuldig onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen 
te kunnen doen, een transactieregister moet worden ingevoerd dat zo gedetailleerd 
mogelijk is; verzoekt de Commissie de opstelling te ondersteunen van 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor dergelijke registers en passende maatregelen vast 
te stellen om de lidstaten ertoe aan te moedigen een algemene verplichting in te voeren 
voor professionals op de kunstmarkt om zo'n transactieregister bij te houden en, meer in 
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het algemeen, zich aan te sluiten bij het UNIDROIT-Verdrag van 1995 over gestolen of 
illegaal geëxporteerde culturele voorwerpen;

12. is van mening dat de Commissie, om een geheel van regels te hebben waarmee de 
plundering en smokkel van kunstwerken en cultuurgoederen op effectieve wijze kunnen 
worden voorkomen en om wereldwijd te zorgen voor een volledig transparante, 
verantwoorde en ethische kunstmarkt, moet trachten samen te werken met derde landen 
om vruchtbare samenwerkingsverbanden aan te gaan, rekening houdend met de 
beginselen als vastgelegd in het UNIDROIT-Verdrag van 1995 over gestolen of illegaal 
geëxporteerde culturele voorwerpen;

13. verzoekt de Commissie de lidstaten aan te moedigen om informatie over bestaande 
praktijken met betrekking tot het controleren van de herkomst van cultuurgoederen te 
delen en hun samenwerking te intensiveren, teneinde de controlemaatregelen en de 
administratieve procedures die bedoeld zijn om de herkomst van cultuurgoederen te 
bepalen, te harmoniseren;

14. dringt er bij de Commissie op aan onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen in 
de Unie aan te moedigen en financieel te ondersteunen; stelt voor dat de Commissie een 
discussieforum organiseert om de beste praktijken uit te wisselen en de beste 
oplossingen te vinden voor nu en in de toekomst;

15. dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om de kunstmarkt en 
potentiële kopers bewust te maken van het belang van onderzoek naar de herkomst van 
cultuurgoederen, aangezien dat onderzoek nauw verband houdt met de verplichting om 
de nodige zorgvuldigheid te betrachten; 

16. steunt het idee dat de grensoverschrijdende restitutieprocedures betreffende 
kunstwerken en cultuurgoederen die geplunderd zijn in gewapende conflicten en 
oorlogen en de actieve bevordering van onderzoek naar de herkomst van 
cultuurgoederen moeten worden geagendeerd in de context van het Europees Jaar van 
het cultureel erfgoed 2018 ("EYCH"); dringt er derhalve bij de Commissie en de 
werkgroep die zij heeft opgericht op aan dit onderwerp op te nemen in het EYCH-
activiteitenprogramma voor 2018.
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