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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Artikel 36 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) biedt de mogelijkheid om 

maatregelen te nemen om 

cultuurgoederen die als nationaal bezit 

zijn gedefinieerd of aangemerkt te 

beschermen in het kader van de opening 

van de binnengrenzen van de Unie. Het 

Verdrag erkent dus dat cultuurgoederen 

in de regels van de interne markt 

bijzondere bescherming moeten genieten. 

Artikel 36 VWEU bevestigt aldus het 

specifieke karakter van cultuurgoederen, 

alsook het beginsel van culturele 

uitzondering. Bovendien wordt in artikel 

167 VWEU nu benadrukt dat de Unie 

bijdraagt tot de ontplooiing van de 

culturen van de lidstaten, met 

inachtneming van hun diversiteit. Lid 2 

van dat artikel betreft de instandhouding 

en bescherming van het culturele erfgoed 
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van Europees belang, waarvan het 

nationaal bezit deel uitmaakt. Artikel 167 

VWEU spoort voorts aan tot 

samenwerking tussen de lidstaten bij het 

optreden van de Unie op cultuurgebied. 

Motivering 

Het is zaak in herinnering te brengen dat cultuur tegenwoordig uitdrukkelijk onderdeel 

uitmaakt van de Europese Verdragen. 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De interne markt omvat een ruimte 

zonder binnengrenzen waarin het vrije 

verkeer van goederen, personen, diensten 

en kapitaal is gewaarborgd volgens de 

bepalingen van het Verdrag. Deze 

bepalingen vormen geen beletsel voor 

verboden of beperkingen die uit hoofde 

van bescherming van het nationaal 

artistiek, historisch en archeologisch bezit 

gerechtvaardigd zijn. 

(2) Hoewel de interne markt een ruimte 

zonder binnengrenzen omvat waarin het 

vrije verkeer van goederen, personen, 

diensten en kapitaal is gewaarborgd 

volgens de bepalingen van het Verdrag, 

kan het nationaal artistiek, historisch en 

archeologisch bezit niet net als welk ander 

goed dan ook worden behandeld, ook niet 

in verband met de verplichtingen van de 

Unie en haar lidstaten in het kader van 

het Unesco-verdrag betreffende de 

bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen. 

Motivering 

Bedoeling is in herinnering te brengen dat cultuurgoederen bijzondere bescherming genieten. 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Bij Richtlijn 93/7/EEG is een 

teruggaveregeling tot stand gebracht die de 

lidstaten de mogelijkheid biedt om 

terugkeer op hun grondgebied te verkrijgen 

van cultuurgoederen die in de zin van 

artikel 36 van het Verdrag als nationaal 

bezit zijn aangemerkt, die in de zin van de 

(4) Bij Richtlijn 93/7/EEG is een 

teruggaveregeling tot stand gebracht die de 

lidstaten de mogelijkheid biedt om 

terugkeer op hun grondgebied te verkrijgen 

van cultuurgoederen die in de zin van 

artikel 36 van het Verdrag als nationaal 

bezit zijn aangemerkt, die in de zin van de 
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bijlage bij deze richtlijn tot 

gemeenschappelijke categorieën van 

cultuurgoederen behoren en die in strijd 

met de hierboven genoemde nationale 

bepalingen of met Verordening (EG) nr. 

116/2009 van de Raad van 18 december 

2008 betreffende de uitvoer van 

cultuurgoederen buiten hun grondgebied 

zijn gebracht, en van cultuurgoederen
23

 die 

als nationaal bezit zijn aangemerkt en die 

een integrerend deel vormen van openbare 

collecties of inventarissen van kerkelijke 

instellingen, maar die niet onder deze 

gemeenschappelijke categorieën vallen. 

bijlage bij deze richtlijn tot 

gemeenschappelijke categorieën van 

cultuurgoederen behoren en die in strijd 

met de hierboven genoemde nationale 

bepalingen of met Verordening (EG) nr. 

116/2009 van de Raad buiten hun 

grondgebied zijn gebracht, van 

cultuurgoederen
23

 die als nationaal bezit 

zijn aangemerkt en die een integrerend deel 

vormen van openbare collecties of 

inventarissen van kerkelijke instellingen, 

maar die niet onder deze 

gemeenschappelijke categorieën vallen, en 

van cultuurgoederen die afkomstig zijn 

van illegale opgravingen. 

__________________ __________________ 

23
PB L 39 van 10.2.2009, blz. 1 

23
 Verordening (EG) nr. 116/2009 van de 

Raad van 18 december 2008 betreffende 

de uitvoer van cultuurgoederen (PB L 39 

van 10.2.2009, blz. 1). 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Uit de werking van Richtlijn 93/7/EEG 

zijn de beperkingen van het systeem 

gebleken om teruggave te verkrijgen van 

goederen die als nationaal bezit zijn 

aangemerkt, die op onrechtmatige wijze 

buiten het grondgebied van een lidstaat zijn 

gebracht en die op het grondgebied van een 

andere lidstaat zijn ontdekt. 

(8) Het doel van Richtlijn 93/7/EEG is te 

zorgen voor de daadwerkelijke teruggave 

van als nationaal bezit aangemerkte of 

gedefinieerde cultuurgoederen aan de 

lidstaat waaruit zij op onrechtmatige wijze 

werden verwijderd.  Uit de werking van 

die richtlijn zijn de beperkingen van het 

systeem gebleken om teruggave te 

verkrijgen van goederen die als nationaal 

bezit zijn aangemerkt, die op 

onrechtmatige wijze buiten het 

grondgebied van een lidstaat zijn gebracht 

en die op het grondgebied van een andere 

lidstaat zijn ontdekt. In de nationale 

rapporten over de toepassing van die 

richtlijn wordt erop gewezen dat de 

richtlijn niet vaak wordt gebruikt, wat met 

name te wijten is aan het beperkte 

toepassingsgebied ervan als gevolg van de 

in de bijlage bij die richtlijn neergelegde 

beperkingen met betrekking tot de 



 

 

 PE533.753/ 4 

 NL 

categorieën cultuurgoederen die 

bestreken worden, de vastgestelde 

drempelwaarden inzake ouderdom en 

geldwaarde en de overdreven korte 

termijnen voor het afwikkelen en instellen 

van vorderingen. 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten moeten over een systeem 

kunnen beschikken dat waarborgt dat het 

op onrechtmatige wijze naar een andere 

lidstaat brengen van een cultuurgoed dat 

als nationaal bezit is aangemerkt, niet 

hetzelfde risico in zich bergt, als de 

onrechtmatige uitvoer van dit goed buiten 

de Unie. 

Schrappen 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het toepassingsgebied van deze 

richtlijn moet zich uitstrekken tot alle 

cultuurgoederen die uit hoofde van de 

nationale wetgeving of van nationale 

administratieve procedures, in de zin van 

artikel 36 van het Verdrag, als "nationaal 

artistiek, historisch of archeologisch bezit" 

zijn aangemerkt. In die zin moeten zowel 

het criterium dat de goederen moeten 

behoren tot de in de bijlage bij Richtlijn 

93/7/EEG bedoelde categorieën, als 

dientengevolge die bijlage en het criterium 

dat de goederen deel moeten uitmaken 

van openbare collecties die vermeld staan 

in inventarissen van musea, archieven en 

vaste collecties van bibliotheken of 

inventarissen van kerkelijke instellingen, 

worden geschrapt. In artikel 36 van het 

Verdrag wordt de eerbiediging van de 

diversiteit van de nationale systemen voor 

(10) Het toepassingsgebied van deze 

richtlijn moet zich uitstrekken tot alle 

cultuurgoederen die uit hoofde van de 

nationale wetgeving of van nationale 

administratieve procedures, in de zin van 

artikel 36 van het Verdrag, door elke 

lidstaat als "nationaal artistiek, historisch 

of archeologisch bezit" zijn gedefinieerd of 

aangemerkt. Aldus bestrijkt de richtlijn 

cultuurgoederen zoals voorwerpen van 

historisch, paleontologisch, etnografisch 

of numismatisch belang of van 

wetenschappelijke waarde, ongeacht of zij 

behoren tot een openbare of andersoortige 

collectie of op zichzelf staan, voor zover 

zij zijn aangemerkt of gedefinieerd als 

nationaal bezit. Voorts hoeven 

cultuurgoederen die zijn aangemerkt of 

gedefinieerd als nationaal bezit niet aan 

drempels inzake ouderdom en/of 
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de bescherming van cultuurgoederen 

erkend. In dit verband zijn wederzijds 

vertrouwen, bereidheid tot samenwerking 

en wederzijds begrip van de lidstaten 

derhalve noodzakelijk. 

financiële waarde te voldoen om 

krachtens deze richtlijn in aanmerking te 

komen voor teruggave. Wederzijds 

vertrouwen en een geest van 

samenwerking en wederzijds begrip 

tussen de lidstaten moeten worden 

bevorderd om de illegale uitvoer van 

cultuurgoederen binnen en uit de Unie 

tegen te gaan. De lidstaten moet echter 

worden verzocht om de reikwijdte van de 

term "nationaal bezit" te definiëren in het 

kader van artikel 36 van het Verdrag, 

waarin de diversiteit van de nationale 

systemen voor de bescherming van 

cultuurgoederen wordt erkend. 

 In diezelfde geest van samenwerking en 

wederzijds begrip moeten de lidstaten het 

Unesco-Verdrag van 1970 en het 

Unidroit-Verdrag van 1995 over gestolen 

of op onrechtmatige wijze uitgevoerde 

cultuurgoederen ondertekenen en 

ratificeren, teneinde de teruggave van 

cultuurgoederen tussen de lidstaten, ook 

in gevallen die niet onder deze richtlijn 

vallen, te bevorderen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Ter bevordering van een meer 

doeltreffende en uniforme toepassing van 

deze richtlijn moet de administratieve 

samenwerking tussen de lidstaten worden 

geïntensiveerd. Daarom moet ervoor 

worden gezorgd dat de centrale autoriteiten 

het informatiesysteem interne markt dat bij 

Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie
24

 is ingesteld, (hierna 

"IMI" genoemd) gebruiken. De andere 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten 

(11) Ter bevordering van een meer 

doeltreffende en uniforme toepassing van 

deze richtlijn moet de administratieve 

samenwerking tussen de lidstaten worden 

geïntensiveerd. Daarom moet ervoor 

worden gezorgd dat de centrale autoriteiten 

gebruik maken van het informatiesysteem 

interne markt ("IMI") dat bij Verordening 

(EU) nr. 1024/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad
24

 is ingesteld. Ook 

zou het wenselijk zijn dat andere bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten waar mogelijk 

ditzelfde systeem gebruiken en dat de 

centrale autoriteiten van de lidstaten 

informatie uitwisselen over 

cultuurgoederen die zij als nationaal bezit 
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moeten ook zoveel mogelijk dit zelfde 

systeem gebruiken. 

hebben gedefinieerd of aangemerkt en 

over als nationaal bezit gedefinieerde of 

aangemerkte goederen die gestolen zijn of 

op onrechtmatige wijze buiten hun 

grondgebied zijn gebracht, met inbegrip 

van bij illegale opgravingen gevonden 

objecten.  

 Om de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn te verbeteren, moet er binnen het 

IMI-systeem een speciaal kader worden 

opgezet om rekening te kunnen houden 

met de specifieke kenmerken van 

cultuurgoederen als zijnde goederen die 

volledig verschillen van andere onder 

artikel 36 van het Verdrag vallende 

goederen. 

_______________ _______________ 

24
 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1. 

24
 Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende de 

administratieve samenwerking via het 

Informatiesysteem interne markt en tot 

intrekking van Beschikking 2008/49/EG 

van de Commissie ("de IMI-

verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 

blz. 1). 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De lidstaten moet worden 

verzocht een definitie van "nationaal 

bezit" voor te leggen. 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Om de bescherming van 

persoonsgegevens te waarborgen moet bij 

de administratieve samenwerking en de 

(12) Om de bescherming van 

persoonsgegevens te waarborgen moet bij 

de administratieve samenwerking en de 
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uitwisseling van informatie tussen 

bevoegde autoriteiten worden voldaan aan 

de voorschriften van Richtlijn 95/46/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 oktober 1995 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens
25

 en, voor zover 

het informatiesysteem interne markt wordt 

gebruikt, van Verordening (EU) nr. 

1024/2012. 

uitwisseling van informatie tussen 

bevoegde autoriteiten worden voldaan aan 

de voorschriften van Richtlijn 95/46/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 24 oktober 1995
25

, van Verordening 

(EG) nr. 45/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad
25bis

 en, voor zover 

het informatiesysteem interne markt wordt 

gebruikt, van Verordening (EU) nr. 

1024/2012. De in Richtlijn 95/46/EG en 

Verordening (EG) nr. 45/2001 

gehanteerde definities zijn ook van 

toepassing in het kader van deze richtlijn 

en van de administratieve samenwerking 

en de uitwisseling van gegevens tussen 

bevoegde autoriteiten. 

_______________ ______________ 

25
PB L 281 van 23.11.1995, blz.31. 

25
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 

1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 

31). 

 25 bis 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).  

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het is tevens noodzakelijk de termijn 

voor de de instelling van een vordering tot 

teruggave te verlengen tot drie jaar na de 

datum waarop de plaats waar het 

cultuurgoed zich bevindt en de identiteit 

van de bezitter of de houder van dat goed 

(14) Het is tevens noodzakelijk de termijn 

voor de instelling van een vordering tot 

teruggave te verlengen tot drie jaar na de 

datum waarop de plaats waar het 

cultuurgoed zich bevindt en de identiteit 

van de bezitter of de houder van dat goed 
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ter kennis van de verzoekende lidstaat zijn 

gekomen. Omwille van de duidelijkheid 

moet worden vastgesteld dat de 

verjaringstermijn ingaat op de datum 

waarop de centrale autoriteit van de 

verzoekende lidstaat op de hoogte is 

gesteld. 

ter kennis van de verzoekende lidstaat zijn 

gekomen. Omwille van de duidelijkheid 

moet worden vastgesteld dat de 

verjaringstermijn ingaat op de datum 

waarop de centrale autoriteit van de 

verzoekende lidstaat op de hoogte is 

gesteld. In Richtlijn 93/7/EEG wordt 

bepaald dat de vordering tot teruggave in 

elk geval verjaart dertig jaar na de datum 

waarop het cultuurgoed op onrechtmatige 

wijze buiten het grondgebied van de 

verzoekende lidstaat is gebracht. In het 

geval van goederen die deel uitmaken van 

openbare collecties en kerkelijke goederen 

van de lidstaten waar deze zijn 

onderworpen aan speciale beschermende 

maatregelen krachtens nationaal recht, 

verjaart de vordering tot teruggave in 

bepaalde omstandigheden echter pas 

later. 

 Ook ingeval een lidstaat speciale 

beschermende maatregelen krachtens 

nationaal recht heeft ingevoerd, moeten 

de overige termijnen voor het instellen 

van vorderingen met betrekking tot 

openbare collecties en inventarissen van 

instellingen van kracht blijven. 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het is derhalve wenselijk ervoor te 

zorgen dat alle betrokkenen bij de markt 

van cultuurgoederen bij transacties van 

cultuurgoederen de vereiste 

zorgvuldigheid betrachten. De 

consequenties van de verwerving van een 

cultuurgoed van illegale herkomst zullen 

pas voldoende afschrikwekkend zijn 

wanneer om voor een vergoeding in 

aanmerking te komen de verplichting tot 

teruggave samengaat met de verplichting 

aan te tonen dat de bezitter van het goed de 

nodige zorgvuldigheid heeft betracht. Om 

de doelstellingen van de Unie op het 

(16) Het is derhalve wenselijk ervoor te 

zorgen dat alle betrokkenen bij de markt 

van cultuurgoederen alle vereiste 

zorgvuldigheid betrachten om krachtens 

de wetgeving van een lidstaat illegale 

transacties te voorkomen of te 

verhinderen. De consequenties van de 

verwerving van een cultuurgoed van 

illegale herkomst zullen pas voldoende 

afschrikwekkend zijn wanneer de 

uitbetaling van een 

compensatievergoeding aan de bezitter 

van het teruggegeven goed afhankelijk 

wordt gesteld van de verplichting om aan 
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gebied van de preventie en de bestrijding 

van de illegale handel in cultuurgoederen 

te behalen, moet derhalve worden 

vastgesteld dat de bezitter om een 

vergoeding te krijgen moet bewijzen dat 

hij bij de verwerving van het goed de 

nodige zorgvuldigheid heeft betracht, en 

dat hij zich niet kan beroepen op zijn 

goede trouw als hij niet het niveau van de 

door de omstandigheden van het gegeven 

geval vereiste zorgvuldigheid heeft 

betracht. 

te tonen dat hij bij de verwerving van het 

goed in kwestie de nodige zorgvuldigheid 

heeft betracht. Eenzelfde zorgvuldigheid 

dient tevens te worden geëist indien het 

vermoeden bestaat dat cultuurgoederen 

afkomstig zijn van illegale of niet-

geautoriseerde opgravingen. 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Te dien einde is het ook wenselijk 

dat iedereen, en met name alle 

betrokkenen bij de markt van 

cultuurgoederen, gemakkelijk toegang 

heeft tot openbare informatie over 

cultuurgoederen die door de lidstaten als 

nationaal erfgoed zijn gedefinieerd of 

aangemerkt. De lidstaten moeten 

passende maatregelen nemen om de 

toegang tot deze openbare informatie te 

vergemakkelijken door ze op internet te 

publiceren. De gegevensbank van Unesco 

van de nationale wetgevingen inzake 

cultureel erfgoed, die in 2005 werd 

opgezet, kan in dit opzicht een nuttig 

informatiehulpmiddel vormen. 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Om een goede toepassing van 

deze richtlijn te waarborgen moet een 

adviescomité van nationale deskundigen 

worden ingesteld dat tot taak heeft mee te 

werken aan de afstemming van het IMI-

systeem op de bijzondere kenmerken van 
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cultuurgoederen, bij te dragen aan de 

uitwisseling van goede praktijken tussen 

de lidstaten en eventuele uit de toepassing 

van deze richtlijn voortvloeiende 

problemen op te sporen. 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel -1 

 Deze richtlijn heeft betrekking op de 

teruggave van cultuurgoederen die 

lidstaten gedefinieerd of aangemerkt 

hebben als “nationaal artistiek, historisch 

of archeologisch bezit” krachtens 

nationale wetgeving of administratieve 

procedures in de zin van artikel 36 

VWEU, en die op onrechtmatige wijze 

buiten het grondgebied van een lidstaat 

zijn gebracht, met inbegrip van vondsten 

van illegale opgravingen. Deze richtlijn is 

van toepassing ongeacht of het betrokken 

goed voordat  of nadat het op 

onrechtmatige wijze buiten het 

grondgebied van een lidstaat werd 

gebracht door die lidstaat als nationaal 

bezit werd aangemerkt of gedefinieerd. 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) "cultuurgoed": een goed dat, voordat of 

nadat het op onrechtmatige wijze buiten 

het grondgebied van een lidstaat is 

gebracht, uit hoofde van de nationale 

wetgeving of van nationale administratieve 

procedures, in de zin van artikel 36 van het 

Verdrag, als "nationaal artistiek, historisch 

of archeologisch bezit" is aangemerkt; 

1) "cultuurgoed": een goed dat, voordat of 

nadat het op onrechtmatige wijze buiten 

het grondgebied van een lidstaat is 

gebracht, uit hoofde van de nationale 

wetgeving of van nationale administratieve 

procedures, in de zin van artikel 36 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, als deel van het "nationaal 

artistiek, historisch of archeologisch bezit" 

is aangemerkt of gedefinieerd; 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8) "openbare collecties": collecties die het 

eigendom zijn van een lidstaat, een lokale 

of regionale overheid in een lidstaat of een 

instelling op het grondgebied van een 

lidstaat – op voorwaarde dat die instelling 

het eigendom is van of in grote mate wordt 

gefinancierd door die lidstaat of een lokale 

of regionale overheid – en die 

overeenkomstig de wetgeving van die 

lidstaat als openbaar worden aangemerkt. 

8) "openbare collecties": collecties die het 

eigendom zijn van een lidstaat, een lokale 

of regionale overheid in een lidstaat of een 

instelling op het grondgebied van een 

lidstaat – op voorwaarde dat die instelling 

het eigendom is van of in grote mate wordt 

gefinancierd door die lidstaat of een lokale 

of regionale overheid of door die lidstaat 

erkend of goedgekeurd is – en die 

overeenkomstig de wetgeving van die 

lidstaat als openbaar worden aangemerkt. 

Onder "openbare collecties" worden 

tevens particuliere collecties verstaan die 

erkend of goedgekeurd zijn door de 

centrale autoriteiten van de betrokken 

lidstaat of onder toezicht van die centrale 

autoriteiten staan. 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 ter) "IMI": een speciaal op de vereisten 

van cultuurgoederen afgestemd onderdeel 

van het Informatiesysteem interne markt. 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1) alle informatie over gestolen of 

onrechtmatig buiten hun grondgebied 

gebrachte cultuurgoederen verspreiden 

die is opgenomen in hun registers of in 

enige andere voorziening van soortgelijke 

aard; 
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Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) de bevoegde autoriteiten van de 

verzoekende lidstaat gedurende een termijn 

van vijf maanden na de in punt 2 bedoelde 

kennisgeving, de gelegenheid geven na te 

trekken of het betrokken goed een 

cultuurgoed vormt. Doen zij dit niet binnen 

de gestelde termijn, dan zijn de punten 4 en 

5 niet langer van toepassing; 

3) de bevoegde autoriteiten van de 

verzoekende lidstaat gedurende een termijn 

van zes maanden na de in punt 2 bedoelde 

kennisgeving, de gelegenheid geven na te 

trekken of het betrokken goed een 

cultuurgoed vormt. Hiertoe dient de 

aangezochte lidstaat de verzoekende 

lidstaat zo snel mogelijk te antwoorden, 

opdat laatstgenoemde de controle binnen 

bovengenoemde termijn kan uitvoeren. 

Doen zij dit niet binnen de gestelde 

termijn, dan zijn de punten 4 en 5 niet 

langer van toepassing; 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitwisseling van informatie vindt via het 

IMI plaats. 

Uitwisselingen van informatie, met 

inbegrip van de in artikel 4 bedoelde 

uitwisselingen, over op onrechtmatige 

wijze uit een lidstaat verwijderde 

cultuurgoederen, vinden plaats via het 

IMI en overeenkomstig de toepasselijke 

wettelijke bepalingen inzake de 

bescherming van persoonsgegevens en de 

persoonlijke levenssfeer. Deze alinea belet 

de bevoegde centrale autoriteiten echter 

niet om naast het IMI ook gebruik te 

maken van andere 

communicatiemiddelen, met name 

wanneer dat van essentieel belang is voor 

de specifieke maatregelen die in de 

context van een procedure van teruggave 

noodzakelijk zijn. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van goederen die deel 

uitmaken van openbare collecties, als 

bedoeld in artikel 1, punt 8, en van 

kerkelijke goederen in de lidstaten waar 

deze zijn onderworpen aan speciale 

beschermende maatregelen krachtens 

nationaal recht, verjaart de vordering tot 

teruggave evenwel na 75 jaar, behalve in 

de lidstaten waar geen verjaring van de 

vordering geldt of indien bij bilaterale 

overeenkomsten tussen lidstaten een 

termijn van meer dan 75 jaar is vastgesteld. 

In het geval van goederen die deel 

uitmaken van openbare collecties, als 

bedoeld in artikel 1, punt 8, en van 

goederen die deel uitmaken van de 

inventaris van kerkelijke of andere 

godsdienstige of niet-godsdienstige 

instellingen in de lidstaten waar deze zijn 

onderworpen aan speciale beschermende 

maatregelen krachtens nationaal recht, 

verjaart de vordering tot teruggave evenwel 

na 75 jaar, behalve in de lidstaten waar 

geen verjaring van de vordering geldt of 

indien bij bilaterale overeenkomsten tussen 

lidstaten een termijn van meer dan 75 jaar 

is vastgesteld. 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bezitter kan zich niet beroepen op zijn 

goede trouw als hij niet het niveau van de 

door de omstandigheden vereiste 

zorgvuldigheid heeft betracht. 

De bezitter heeft geen recht op vergoeding 

als hij niet het niveau van de door de 

omstandigheden vereiste zorgvuldigheid 

heeft betracht. 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat kan zijn verplichting tot 

teruggave uitbreiden tot andere dan de 

in artikel 1, punt 1, gedefinieerde 

cultuurgoederen. 

1. Elke lidstaat kan zijn verplichting tot 

teruggave toepassen op andere dan de 

in artikel 1 gedefinieerde cultuurgoederen, 

met inbegrip van goederen die vóór 

1 januari 1993 op onrechtmatige wijze 

buiten het grondgebied van andere lidstaten 

zijn gebracht. 
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2. Elke lidstaat kan de bij deze richtlijn 

ingestelde regeling toepassen op de 

verzoeken tot teruggave van 

cultuurgoederen die vóór 1 januari 1993 

op onrechtmatige wijze buiten het 

grondgebied van andere lidstaten zijn 

gebracht. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten brengen om de vijf jaar en 

voor het eerst in [...] aan de Commissie 

verslag uit over de toepassing van deze 

richtlijn. 

1. De lidstaten brengen om de vijf jaar en 

voor het eerst op uiterlijk 1 december 2017 

aan de Commissie verslag uit over de 

toepassing van deze richtlijn. 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om de vijf jaar doet de Commissie aan 

het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité een beoordelingsverslag over de 

toepassing van deze richtlijn toekomen. Dit 

verslag gaat zo nodig vergezeld van 

passende voorstellen. 

2. Om de vijf jaar en voor het eerst 

uiterlijk op 1 juli 2018 doet de Commissie 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

het Europees Economisch en Sociaal 

Comité een beoordelingsverslag over de 

toepassing van deze richtlijn toekomen. Dit 

verslag gaat zo nodig vergezeld van 

passende voorstellen tot herziening van 

deze richtlijn. 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 16 bis 

 Er wordt een adviescomité van nationale 

deskundigen opgericht om elk vraagstuk 

met betrekking de tenuitvoerlegging van 

deze richtlijn te onderzoeken, en met 
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name de aanpassing van het IMI-systeem 

aan de specifieke kenmerken van 

cultuurgoederen, de informatie-

uitwisseling tussen lidstaten en de goede 

praktijken die de lidstaten hanteren. 

Motivering 

Dit amendement vervangt een door de Commissie geschrapt artikel. Aangezien Richtlijn 

1993/7/EG weinig effectief is gebleken, moet het comité bijeen kunnen blijven komen om de 

tenuitvoerlegging van deze richtlijn door de lidstaten op de voet te volgen en dient het zich 

daarbij in hoofdzaak op de in dit artikel genoemde elementen te richten. 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om binnen twaalf maanden na 

vaststelling ervan aan de volgende 

artikelen: [artikel 1, punt 1, artikel 4, 

eerste alinea, punt 3, artikel 4, vierde 

alinea, artikel 6, derde alinea, artikel 7, 

artikel 9 en artikel 16] van deze richtlijn te 

voldoen. 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

treden om binnen twaalf maanden na 

vaststelling ervan aan deze richtlijn te 

voldoen. 

 

 


