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minister van Justitie en Veiligheid 

BNC-fiche - Illegale handel in cultuurgoederen 

Kopie aan 
Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid 
Datum/eindparaaf 

Minister voor 
Rechtsbescherming 
Datum/paraaf 

1. Aanleiding
Op 16 december 2022 heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) een
mededeling gepubliceerd inzake een EU-actieplan tegen de illegale handel in
cultuurgoederen. JenV heeft hier in nauwe samenwerking met OCW een BNC-fiche
voor opgesteld.

2. Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd akkoord te geven op het BNC-fiche.

3. Kernpunten
• De mededeling ziet op een EU-actieplan voor de bestrijding van de illegale

handel in cultuurgoederen. De illegale handel in cultuurgoederen wordt
gekenmerkt door zijn internationale karakter en het feit dat is verbonden met
andere criminaliteitsfenomenen1.

• Het EU-actieplan voorziet in vier doelstellingen.
• Nederland beoordeelt de mededeling positief. Het kabinet onderschrijft nut en

noodzaak om zowel op nationaal als EU-niveau een respons te formuleren op
de aanpak van illegale handel in cultuurgoederen.

• De grondhouding ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van de
mededeling is positief.

• Het fiche is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met OCW.

4. Toelichting*
Proces
• Na bespreking in de ambtelijke voorportalen (BNC 1 februari en CoCo 7

februari), wordt het fiche naar verwachting ter instemming aangeboden aan de
MR van 10 februari.

• Verdere behandeling van het voorstel verloopt via de Raad Justitie en
Binnenlandse Zaken.

1 Voorbeelden hiervan zijn diefstal, fraude, witwassen, plundering en oorlogsmisdrijven. 
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Kern van de mededeling EU-actieplan 
• In het kader van de toegenomen aandacht voor de bestrijding van de illegale 

handel in cultuurgoederen presenteerde de Commissie op 16 december jl. een 
EU-actieplan om deze vorm van criminaliteit van een passende respons te 
voorzien. 

• Het EU-actieplan voorziet in vier doelstellingen namelijk: 
1. Marktdeelnemers en instellingen voor cultureel erfgoed worden in staat 

gesteld bij te dragen aan de preventie en opsporing van strafbare feiten; 
2. Versterken van de rechtshandhavings- en justitiële capaciteiten; 
3. Bevorderen van internationale samenwerking; 
4. Publieke bewustwording om cultuurgoederen tegen illegale handel te 

beschermen. 
 
Beoordeling: positief  
• Het kabinet verwelkomt het actieplan van de Commissie dat inzet op 

preventie, informatie- en kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. 
Nederland levert een actieve bijdrage aan de internationale samenwerking 
met betrekking tot de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen. 

• In 2012 zijn de Nederlandse uitgangspunten2 voor de inrichting van toezicht, 
handhaving en opsporing en vervolging van kunstcriminaliteit, waaronder de 
bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen vastgelegd. 

• Het kabinet merkt dan ook op dat de reeds bestaande Nederlandse kanalen 
en instrumenten met betrekking tot politiële en justitiële informatie-
uitwisseling en samenwerking reeds voldoen. 

• Desondanks ziet het kabinet, vanwege het internationale en 
grensoverschrijdende karakter van de illegale handel een in cultuurgoederen, 
een duidelijke meerwaarde om dit gezamenlijk op EU-niveau verder aan te 
pakken.  

 
5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
           
 5.1 Toelichting 
De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. Voor het overige is geen informatie opgenomen in de 
nota die niet openbaar gemaakt kan worden. 
 
 

                                                
2 Kamerstuk II, 31255, nr.13 
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Organisatieonderdeel 

Behandelaar zaak

Werkstroomeigenaar 

Datum en tijd aangeboden 
08-02-2023 om 13:02

BNC fiche - Mededeling EU-actieplan illegale handel in cultuurgoederen

Externe id's:
Instructie: - Ter instemming voor MJenV het BNC-fiche inzake het EU-actieplan tegen illegale handel

in cultuurgoederen. Ter info ook aan SJenV en MRb aangeboden.
- Na bespreking in de ambtelijke voorportalen (BNC 1 februari en CoCo 7 februari), wordt
het fiche naar verwachting ter instemming aangeboden aan de MR van 10 februari.

Toelichting op
documenten:

-

Werkstroomverloop

Werkstroom afgesloten
08-02-2023 13:02

Afsluiten 
08-02-2023 13:02

Ter info - Minister voor Rechtsbescherming
29-01-2023 09:56

Afstemmen 
27-01-2023 16:55
BWP akkoord

Eindparaaf - Minister van JenV behandeld door Yeşilgöz - Zegerius, D. - BD/AL
27-01-2023 16:01

Ter info - Staatssecretaris van JenV
27-01-2023 06:19

Paraferen 
26-01-2023 16:40

Visie vooraf 
26-01-2023 16:22
ter instemming een BNC fiche over EU actieplan tegen illegale handel in cultuurgoederen. Beoogd voor MR van 
10 februari en Coco 7 februari. 
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Paraferen 
26-01-2023 13:14

Paraferen 
26-01-2023 11:47

Document 'BNC-fiche Mededeling illegale handel in cultuurgoederen.doc' toegevoegd 
26-01-2023 10:05

Document 'Beslisnota BNC-fiche - illegale handel in cultuurgoederen' toegevoegd 
26-01-2023 10:05
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