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1 Verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen, te vinden op deze website: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0880 

Het verbod in deze regeling, die directe werking heeft in Nederland, geldt sinds 28 december 2020. Een 

vergunningensysteem wordt geleidelijk ingevoerd. 
2 Art. 87a BW: 1) Om vast te stellen of de bezitter bij de verkrijging van een cultuurgoed […] de nodige 

zorgvuldigheid heeft betracht, wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van de verwerving, in het 

bijzonder: (a) de documentatie over de herkomst van het goed; (b) de volgens het recht van de verzoekende 

lidstaat dan wel het recht van de verdragsstaat waaruit het goed afkomstig is, vereiste vergunningen om het goed 

buiten het grondgebied van die lidstaat of die verdragsstaat te brengen; (c) de hoedanigheid van de partijen; (d) 

de betaalde prijs; (e) het feit of de bezitter elk redelijkerwijs toegankelijk register met betrekking tot gestolen 

cultuurgoederen en elke andere relevante informatie en documentatie die hij redelijkerwijs zou kunnen hebben 

verkregen, heeft geraadpleegd, en het feit of de bezitter toegankelijke instanties heeft geraadpleegd; 

(f) het feit of de bezitter alle andere stappen heeft genomen die een redelijk handelende persoon in die 

omstandigheden zou hebben genomen. 

2) Een handelaar […] heeft niet de […] nodige zorgvuldigheid betracht, indien hij heeft nagelaten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0880
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(a) zich te vergewissen van de identiteit van de verkoper; (b) van de verkoper een schriftelijke verklaring te 

verlangen dat hij bevoegd is over de zaak te beschikken; (c) in het door hem bij te houden register de oorsprong 

van het cultuurgoed, de namen en het adres van de verkoper, de aan de verkoper betaalde koopprijs en een 

beschrijving van het cultuurgoed op te nemen; d. de registers met betrekking tot gestolen cultuurgoederen te 

raadplegen die in de gegeven omstandigheden in verband met de aard van de cultuurgoederen voor raadpleging 

in aanmerking komen. 
3 Deze VN Veiligheidsraadsresoluties zijn in de EU geïmplementeerd door de EU-Verordeningen 1210/2003 en 

1332/2013.  
4 De ICOM Red Lists dienen als houvast ter identificatie van objecten die extra risico lopen en kunnen worden 

geraadpleegd via: https://icom.museum/en/resources/red-lists/. Ze geven per land categorieën van 

cultuurgoederen weer die vatbaar zijn voor illegale handel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1332
https://icom.museum/en/resources/red-lists/
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