NAJAARSBIJEENKOMST 2014
Deze vindt plaats op vrijdag 14 november 2014 in de Eggertzaal in De Nieuwe Kerk Amsterdam. De
Eggertzaal is bereikbaar via ’t Nieuwe Kafé in de flank van de kerk, in het Ministeriegebouw,
Eggertstraat 8.

HET THEMA VAN DE BIJEENKOMST IS:
Internationale kunstuitleen en de immuniteit van beslag
De bijeenkomst zal gewijd zijn aan immuniteit voor cultuurgoederen van vreemde staten ter zake van
beslaglegging. Musea zijn vaak bezorgd dat op door hen uitgeleende kunstwerken aan buitenlandse
musea beslag wordt gelegd. In het kader van de International Law Association (ILA) is in april van dit
jaar een ontwerp-verdrag tot stand gekomen “on Immunity from Suits and Seizure for Cultural Objects
Temporarily Abroad for Cultural, Educational or Scientific Purposes”.

PROGRAMMA:
Vanaf 15:30 uur

Inloop;

15:45 uur

Algemene Ledenvergadering;

16:00 uur

Inleidingen en discussie;

17:15 – 18.00 uur

Borrel.

SPREKERS ZIJN:
Cathelijne Broers
Cathelijne Broers is sinds 2011 directeur van De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam. Broers
studeerde kunstgeschiedenis en bedrijfskunde. Zij zal spreken over het belang van immuniteit voor
culturele uitwisseling en haar ervaringen op dit terrein.
Nout van Woudenberg
Nout van Woudenberg is werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is gepromoveerd bij
de UvA op het onderwerp “State immunity for cultural objects on loan”.
Vanwege de actualiteit van dat onderwerp had ook de ILA besloten het onderwerp van immuniteit van
uitgeleende cultuurgoederen als thema op te pakken. Op verzoek van de ILA heeft hij, samen met Ted
de Boer, de knelpunten geïnventariseerd die bij zo’n verdrag zouden moeten worden opgelost.
Waarna in het voorjaar van dit jaar het ontwerp-verdrag tot stand is gekomen. Van Woudenberg
fungeerde hierbij als Special Rapporteur. Hij zal ingaan op het project bij de ILA en het conceptverdrag zoals dat uiteindelijk tot stand is gekomen.
Ted de Boer
Ted de Boer is emeritus hoogleraar internationaal privaatrecht (UvA) en eigenaar van Kunsthandel
M.L. de Boer te Amsterdam. Tijdens de najaarsvergadering van de VKCR in 2005 bepleitte hij de
totstandkoming van een mondiaal verdrag dat in internationale gevallen ‘immunity from suit’ en
‘immunity from seizure’ zou garanderen ten aanzien van in bruikleen gegeven cultuurgoederen. Een

uitgewerkte versie van die voordracht is gepubliceerd in NJB 2006, p. 1097-1107. Zijn commentaar op
de door de ILA voorgestelde verdragsregeling richt zich met name op de implicaties daarvan in
civielrechtelijke procedures.
Discussieleider: Nicole van der Horst (bestuurslid VKCR).
De tekst en explanatory report inzake het ontwerp-verdrag zullen klaar liggen in de Eggertzaal, maar
zijn ook te downloaden via http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/13: Conference
Resolution No. 3 Washington DC 2014 en Conference Report Washington 2014

