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Ledeninzending 
 
Brief reactie 
‘Kunstwerken Karel Appel 
in slechte conditie’ 
Naar aanleiding van de in 
de vorige nieuwsbrief 
opgenomen berichtgeving 
in NRC Handelsblad over 

de slechte staat van schilderijen van Karel Appel zond ons 
lid Willem Grosheide, tevens bestuurslid van de Karel 
Appel Stichting, ons een reactie. Deze reactie vindt u hier 
als PDF.  

1. Wet- en regelgeving 
08 juli: Omstreden Erfgoedwet Duitsland aangenomen 
De in Duitsland omstreden Erfgoedwet is aangenomen 
door het parlement. Hierdoor wordt het moeilijker om 
waardevolle kunstwerken uit te lenen dan wel te verkopen. 

Kunstwerken met een waarde boven 150.000 euro die 
ouder zijn dan 50 jaar mogen de Europese Unie enkel 
verlaten met toestemming van de overheid. En voor 
kunstwerken die binnen de Europese Unie blijven geldt 
een toestemmingseis voor werken van 75 jaar en ouder 
met een waarde vanaf 300.000 euro. 

Ook de importeisen voor kunstobjecten die Duitsland 
binnenkomen zijn aangescherpt. Dit, omdat Duitsland 
illegale roofkunst aan wil pakken. Zo geldt dat voor het 
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Kalender/ Events 
 

6 september. 
Informatiemiddag 
Ontwerpbesluiten 
Omgevingswet 
De Omgevingswet vormt 
samen met de Erfgoedwet een 
kader voor de zorg voor het 
cultureel erfgoed in de fysieke 
leefomgeving. Leer meer of 
discussier mee: 
Meer informatie ➞ 

…………………………………… 

12 mei t/m 27 aug. 
2017. Tentoonstelling 
over roofkunst  
Een expositie over joodse 
kunsthandelaren en 
particulieren van wie 
kunstwerken in de Tweede 
Wereldoorlog in Duitse 
handen terecht kwamen. ➞ 

Zomer 
Anoniem,  
ca. 1740 - ca. 1760 

Elke twee maanden verzorgt de VKCR een 
overzicht van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van kunst, cultuur en recht.   

Suggesties, aanvullingen en opmerkingen zijn 
van harte welkom op het mailadres:  
 

nieuws.vkcr@gmail.com  
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invoeren een exportvergunning van het land van herkomst nodig is.  

De tentoonstelling "Schätze für den Kaiser" in het Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim 
gaat na dit nieuws zelfs voortijdig sluiten (op 25 juli a.s. ipv 8 januari 2017), uit angst voor de 
gevolgen van deze nieuwe wet. bronnen The Art Newspaper, artnet, The Art Law Blog en ons 
eerdere bericht hier 

01 juli: Erfgoedwet van kracht 
Vanaf 1 juli is de Erfgoedwet van kracht. De Erfgoedwet beoogt verschillende bestaande 
wettelijke regelingen betreffende het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed te 
integreren. Een van die regelingen is de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc). lees meer ➞ 

01 juli: Internetconsultatie vier ontwerpbesluiten  
Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van vier ontwerpbesluiten die behoren bij de 
Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet vormt straks, samen met de Erfgoedwet, het kader 
voor de zorg voor het cultureel erfgoed dat onderdeel uitmaakt van de fysieke leefomgeving.  

De vier besluiten, zie hieronder, komen in plaats van de huidige ruim zestig besluiten: 
1. Omgevingsbesluit 
2. Besluit kwaliteit leefomgeving 
3. Besluit activiteiten leefomgeving 
4. Besluit bouwwerken leefomgeving 

De ontwerpen staan op internetconsultatie.nl en reageren kan tot 16 september 2016. 
Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.omgevingswetportaal.nl. 

2. Kunsthandel 
 
15 juli. Een overzicht van de Knoedler-rechtszaak en de lering 
Ruim een half jaar na de schikking in de Knoedler-rechtszaak, waarbij een valse Rothko gekocht 
was van de Knoedler Gallerie, blikt de IFAR (International Foundation for Art Research) terug op 
deze zaak, en over de lering die hieruit kan worden getrokken. Lees meer in de Observer. 
 

3. Criminaliteit 

27 juli. Gestolen werken Scheringa Museum teruggevonden  
Twee werken, een Dali en een De Lempicka, die op 1 mei 2009 uit het Scheringa Museum zijn 
gestolen, zijn teruggevonden door kunstdetective Arthur Brand. bron NRC 
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06 juli. Oplichter bekent vervalsingen, maar kunstenaar erkent echtheid  
Kunsthandelaar Hyeon, handelend in werken van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Lee Ufan heeft 
bekend betrokken te zijn bij de verkoop van schilderijen als zijnde echte Ufans.  
De politie heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar 13 schilderijen die onterecht 
toegeschreven zouden zijn aan Lee Ufan, en waarmee miljoenen winst zou zijn gemaakt. Echter, 
kort na de bekendmaking van de arrestatie meldde de kunstenaar zich. Ufan gaf te kennen dat 
de werken van zijn hand zijn en teleurgesteld te zijn dat zijn expertise niet eerder was 
ingeschakeld. Tijdens het onderzoek is nooit contact gezocht met Ufan. bron Artsy 

30 juni. Complex geschil over collectie van 3 miljard dollar, met uitlopers in Panama  
De kunstcollectie van het kinderloze echtpaar Goulandris met een geschatte waarde van 3 
miljard dollar, waaronder 11 Picasso’s, zes Van Goghs, vijf Cezannes, een paar Monnets en een 
bronzen ballerina van Degas, is onderwerp van een complex juridisch geschil tussen erfgenamen 
en beweerde erfgenamen. Een verkoop aan een Panamese vennootschap, aan het licht 
gekomen door de Panama Papers, speelt een rol. Lees de uitgebreide uiteenzetting in The Wall 
Street Journal.  

8 juni. India krijgt 200 kunstschatten terug van Amerika  
Amerika heeft meer dan 200 Indiase kunstschatten, waaronder religieuze beelden, 
teruggegeven aan India. De voorwerpen waren door een Amerikaanse kunsthandel het land 
uitgesmokkeld, en tijdens de operatie ‘Hidden Idol’ aan het licht gekomen. Zie hierover ook ons 
eerdere bericht. bron Trouw  

4. Musea 
 

27 juli. Linz moet schadevergoeding betalen wegens verlies kunstwerken  
De gemeente Linz is door het Oostenrijkse hooggerechtshof veroordeeld tot betaling van ruim 8 
miljoen euro aan de eigenaren van een tekening van Gustav Klimt, en van een tekening, een 
aquarel en een olieverfschilderij van Egon Schiele.  Het Lentos Kunstmuseum (onderdeel van de 
gemeente Linz) is de werken, die zij sinds 1951 in bruikleen had, kwijtgeraakt. bron artnet 

27 juli. Bestemmingsplan collectiegebouw Boymans  
Het bestemmingsplan 'Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen' schiet op enkele 
punten tekort, maar de Afdeling Bestuursrechtspraak laat het grotendeels in stand. 
bron uitspraak Raad van State: ABRvS 27-7-2016 ECLI:NL:RVS:2016:2105 

18 juli: Metropolitan kampt met forse schulden en gaat ruim 100 mensen ontslaan  
Het Metropolitan Museum of Arts in New York heeft momenteel een schuld van 10 miljoen 
dollar, waardoor zij vandaag bekend heeft gemaakt ruim 100 mensen te moeten ontslaan. De 
schulden zijn o.a. ontstaan door restauraties. De ontslagen zijn nodig om de schuld niet snel te 
laten oplopen naar zo’n 40 miljoen. bron artnet  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11 juli. Niels van Tomme nieuwe directeur De Appel na bestuursproblematiek  
Na een onzekere bestuursperiode bij kunstcentrum De Appel is een nieuwe directeur 
aangetreden. De Belgische curator, onderzoeker en kunstcriticus Niels van Tomme.  
Oud directeur Lorenzo Benedetti vocht zijn ontslag aan, maar zag onlangs af van hoger beroep. 
“Benedetti zegt dat met de Appel is afgesproken dat hij op een of andere manier gaat 
samenwerking met de organisatie”, aldus Het Parool. 
Zie de volgende bronnen voor meer achtergrondinformatie: Het Parool, de Volkskrant en De 
Appel zelf. 

 
29 juni: Stedelijk krijgt 600 werken van Duitse verzamelaar  
Het Stedelijk Museum heeft van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann een schenking van 
600 kunstwerken ontvangen. Hiertoe behoren o.a. werken van Jeroen de Rijke/ Willem de Rooij, 
Heimo Zobernig, Michael Krebber, Jorge Pardo en Matt Mullican. Daarnaast heeft Borgmann 
tien werken in bruikleen gegeven, waaronder een paar omvangrijke installaties van Isa Genzken 
en Martin Kippenberger. aldus de Volkskrant

5. Restitutie 
 

12 juli. Britse politici komen in actie voor teruggave Elgin Marbles  
Griekenland probeert al tientallen jaren de Elgin Marbles – een verzameling marmeren 
beeldhouwwerken uit het Parthenon in Athene - terug te krijgen van Engeland. Een aantal 
Engelse politici hebben daartoe nu het heft in handen genomen en een voorstel voorbereid tot 
teruggave van de beelden aan Griekenland. Het voorstel zal binnenkort aan het parlement 
worden voorgelegd. bron nu.nl    

Mogelijk werpt de diplomatieke benadering van Griekenland, ingezet op 14 mei 2015, nu haar 
vruchten af.  

De rechtszaak aangespannen door de ‘Athenians Association’ bij het EHRM in Straatburg begin 
2016 (zaaknummer 48259/15) is niet ontvankelijk verklaard. De vermeende diefstal zou te lang 
geleden zijn. bron Independent 

 
6. Uitingsvrijheid 
 

20 juli. Omroep Brabant moet rectificeren 
Omroep Brabant moet berichtgeving over kunstenares Tinkebell rectificeren, omdat de omroep 
haar in een uitzending verkeerd heeft geciteerd. bron de Volkskrant 

 
13 juni: Facebook blokkeert ‘aanstootgevend werk’ kunstenaar Peter Klashorst  
Het Facebookaccount van de Amsterdamse Peter Klashorst is geblokkeerd, omdat zijn kunst 
aanstootgevend zou zijn. Ook zegt Facebook dat Klashorst minderjarige naaktmodellen zou 
hebben gebruikt. In de voorwaarden van het platform wordt aangegeven dat afbeeldingen van 
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naakten verboden zijn. Ondanks speciaal voor Facebook aangepaste afbeeldingen, blijven de 
werken van Klashorst kennelijk te aanstootgevend. bron AD en Het Parool 

 
25 mei. Strijd om merknaam The Panama Papers 
“Ik had onmiddellijk door dat dit iets groots was, dat de wereld zou veranderen”, vertelt 
Putscher aan World Trademark Review WTR, aldus het NRC. Begin april deponeert Putscher het 
woord The Panama Papers als merknaam bij het Duitse merkenregister. Putscher is voornemens 
een film over de papers te maken en tevens mercheandise-artikelen op de markt brengen.  

Bastian Obermayer en Frederik Obermaier, de Duitse journalisten die betrokken waren bij de 
Panama Papers, reageerden fel op de merkinschrijving. Hun boek hierover is zojuist uitgekomen 
en zij zijn voornemens een rechtszaak te starten tegen deze inschrijving en een ‘enorme 
schadeclaim’ in te dienen. bron NRC 

04 mei. Monumentenverordening: Vrijheid van godsdienst vs. monumentenstatus  
De monumentale status van de Annasr moskee in Rotterdam houdt de bouw van de nieuwe 
Annasr moskee voorlopig tegen.  
De aanwijzing van de Annasr moskee in Rotterdam als monument door B&W, waardoor hij niet 
herontwikkeld kan worden, is niet in strijd met artikel 9 EVRM, de vrijheid van godsdienst.  Het is 
aan de moskeestichting om voldoende onderbouwing te leveren voor het standpunt dat sloop 
noodzakelijk is en dat haar belangen zonder een verbouwing onvoldoende kunnen worden 
gediend. ABRvS 4-5-2016 ECLI:NL:RVS:2016:1226 

7. Overig nieuws 

 

18 juli. Beslag op werken van Giacometti In Bündner Kunstmuseum  
Tussen de Fondation Alberto et Annette Giacometti te Parijs en een Zwitserse verzamelaar 
bestaat een geschil over de eigendom van een verzameling werken die zich thans bevinden in 
het Bündner Kunstmuseum in Chur (Zwitserland) en daar eerder waren tentoongesteld. De 
Fondation heeft beslag gelegd. De verzamelaar had om opheffing van het beslag gevraagd, 
maar de Zwitserse rechter laat het voorlopig liggen. bron ial.uk 

18 juli. Werken van Le Corbusier op erfgoedlijst 
Zeventien bouwwerken, verspreid over zeven landen, van de Zwitsers-Franse architect Le 
Corbusier zijn door de Unesco tot Werelderfgoed verklaard. bron de Volkskrant 

 
17 juli: Veilingfraude: broers bieden zogenaamd tegen elkaar op 
Het is de gewoonte op een veiling dat mensen tegen elkaar opbieden, waardoor de prijs steeds 
verder omhoog gestuwd wordt. Maar dat twee broers elkaar overbieden, terwijl zij ook samen 
een bedrijf runnen, is opmerkelijk. De gebroeders Kenos hebben bij in ieder geval drie 
veilinghuizen tegen elkaar opgeboden; de ene via de telefoon en de ander via het internet. 
Uiteindelijk kochten ze dan de desbetreffende werken voor ruim twee keer de vraagprijs. Het is 
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onduidelijk wat hun motieven zijn. Ze hebben geen van de werken betaald, waardoor nu 
rechtszaken tegen hen zijn aangespannen door de veilinghuizen. Meer hierover in The New York 
Times. 
 
 

01 juli. OPINIE: Van Gogh Museum moet openheid geven over financiering consultancy-
afdeling 
Het Van Gogh Museum is voornemens een commerciële consultancy-afdeling te openen. 
Volgens Henk Jan Gortzak moet het museum hier openheid over geven, om oneerlijke 
concurrentie te kunnen tegengaan. bron opiniestuk Het Parool 
 

30 juni. Artiesten klagen bij EU over vergoeding muziek op YouTube  
Ruim duizend artiesten en muzikanten vragen bij de Europese Commissie via een brandbrief om 
betere bescherming van hun auteursrechten op YouTube. Zij zijn van mening te weinig geld te 
ontvangen voor het openbaar maken van hun werken via de video’s. De brief van de 
overkoepelende muziekorganisatie IMPALA is ondertekend door o.a. Paul McCartney, Gwen 
Stefani, Abba en Coldplay. bron NOS 

Ook 58 Europese Parlementsleden hebben aan de bel getrokken en via een open brief aan 
Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie gevraagd om meer 
duidelijkheid over de ‘safe harbour’ regeling. De safe harbour-regeling, opgenomen in de e-
Commerce Richtlijn 2000/31/EC, geeft websites als YouTube de mogelijkheid te claimen 
neutraal te zijn en daardoor aanspraak te maken op vrijstellingen van auteurswetten. De leden 
willen oplossingen onderzoeken die zowel de auteursrechthebbenden, de artiesten als de 
consumenten recht doen. bron Entertainment Business

29 juni: Stadscurator om straatkunst te beschermen 
GroenLinks in Amsterdam pleit voor een stadscurator. Het zou de taak van de stadscurator 
moeten zijn om kunst in de straten te beschermen, in beeld te brengen en te documenteren. 
Hoe bijvoorbeeld te handelen als een gebouw met een bijzonder muurschilderwerk gesloopt 
moet worden? bron Het Parool  

23 juni. Brexit en kunst, de gevolgen?  
Het Verenigd Koninkrijk is door het lidmaatschap van de Europese Unie gebonden aan alle 
geldende EU-richtlijnen, zoals bijvoorbeeld die op het gebied van cultureel erfgoed, 
intellectuele eigendom en invoerrechten. Wat gaat er nu gebeuren op het gebied van kunst en 
cultuur na de Brexit? Een onderwerp waar de komende tijd hoogstwaarschijnlijk nog veel over 
gezegd gaat worden; hier vindt u een aantal punten waar aandacht aan besteed is tijdens de 
lezing van DipAPLE.  

 

21 juni: Auteursrecht: Licentieverlening auteursrecht versoepeld  
Het wordt voor auteursrechtenorganisaties makkelijker om muzieklicenties voor meer landen 
tegelijkertijd te verstrekken, aldus ie-forum. Minister Van der Steur speelt met een wijziging van 
de Wet toezicht en geschillenbeslechting cbo's in op de toenemende digitalisering. 
Wetsvoorstel aangenomen na stemming, Kamerstukken II 34 243  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12 juni: 150-jaar oude Kunstenaarsvakbond FNV Kiem houdt ermee op 
De vakbond voor kunstenaars, FNV Kiem, heft zichzelf op. Een deel van de leden stapt over naar 
de FNV en een deel zal lid worden van de nieuw te vormen Kunstenbond. bron de Volkskrant 
 

10 juni: Cultuur profiteert amper van gunstige belastingaftrek  
De royale belastingaftrek om de bezuinigingen op de kunstsubsidies te compenseren, zet nog 
weinig zoden aan de dijk, aldus de Volkskrant. Cultuurliefhebbers zijn niet meer gaan doneren 
na de inwerkingtreding van de Geefwet (2011).  Deze wet is bij het publiek amper bekend. bron 
de Volkskrant 
 

5 juni: Auteursrecht: Nederlandse fotografe Dana Lixenberg begint zaak tegen Spotify  
Dana Lixenberg, een Nederlandse fotografe, begint een zaak tegen Spotify voor het 
ongevraagd gebruik van haar foto van rapper Notorious B.I.G., die overal op het menu van 
Spotify prijkt. bron de Volkskrant 

25 mei. Zekerheidsrechten op schilderij Onbekende Edelman met Plooikraag inzet van 
financieel dispuut 
Advocatenkantoor Oostwaard beschrijft in zijn blog een bijzondere rechtszaak over de 
“fiduciaire overdracht” (overdracht tot zekerheid) van het schilderij “Portret van een Onbekende 
Edelman met Plooikraag”, dat wordt toegeschreven aan Rubens. Zij beschrijven de gewoonte 
dat eigenaren van waardevolle kunstwerken soms een aandeel in hun kunstwerk fiduciair 
overdragen teneinde financiering te verkrijgen. In deze opmerkelijke rechtszaak wordt dat 
meerdere keren gedaan. Meerdere keren wordt de poging tot uitwinning door de financier 
wegens “vormfouten” afgewezen door de rechter. Lees hier het hele verhaal. 
 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de VKCR. Mocht u deze nieuwsbrief niet op 
prijs stellen dan kunt u zich afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven via deze link, of door een 
email te sturen naar nieuws.vkcr@gmail.com. 
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