
31 255 Uitvoering van de op 14 november 1970 te
Parijs tot stand gekomen Overeenkomst inzake
de middelen om de onrechtmatige invoer,
uitvoer of eigendomsoverdracht van culturele
goederen te verbieden en te verhinderen
(Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake
onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van cultuurgoederen)

31 2561 (R 1836) Goedkeuring van de op 14 november 1970 te
Parijs tot stand gekomen Overeenkomst inzake
de middelen om de onrechtmatige invoer,
uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele
goederen te verbieden en te verhinderen (Trb.
1972, 50)

B HERDRUK2 VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
JUSTITIE EN VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPSBE-
LEID3

Vastgesteld 26 september 2008

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissies aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.
De leden van de CDA-fractie hebben met genoegen kennisgenomen van
beide voorstellen van wet met betrekking tot het UNESCO-verdrag 1970.
Er heeft een uitvoerige behandeling van de voorstellen plaatsgehad in de
Tweede Kamer, waar het wetsvoorstel 29 mei 2008 met algemene
stemmen is aangenomen. De leden van de CDA-fractie hebben eveneens
kennisgenomen van een recente notitie van de Stichting NedArt uit
Amsterdam, waarin een aantal voorzienbare problemen in de uitvoering
worden aangevoerd.4 Deze leden verzoeken de regering een reactie te
geven op deze notitie.

De leden van de commissies zien de beantwoording met belangstelling
tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,
Van de Beeten

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Dölle

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren
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1 Eerste Kamerstuk 31 256, letter A is niet in
druk verschenen.
2 I.v.m. wijziging voetnoot 3.
3 Samenstelling:
Justitie:
Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Van de
Beeten (CDA) (voorzitter), Broekers-Knol
(VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert
(VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA) (vice-
voorzitter), Russell (CDA), Engels (D66),
Franken (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP),
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL),
Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA),
Duthler (VVD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
Onderwijs, Cultuur en Wetenschaps-
beleid:
Schuurman (CU), Holdijk (SGP), Dupuis (VVD),
Dölle (CDA) (voorzitter), Tan (PvdA) (vice-
voorzitter), Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF),
Linthorst (PvdA), Biermans (VVD), Essers
(CDA), Schouw (D66), Leijnse (PvdA), Thissen
(GL), Slager (SP), Goyert (CDA), De Boer (CU),
Asscher (VVD), Hillen (CDA), Laurier (GL),
Hermans (VVD), Ten Horn (SP), Meurs (PvdA),
Leunissen (CDA), Koffeman (PvdD), Kuiper
(CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Vliegenthart
(SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim)
4 Brief aan de Eerste Kamer d.d. 4 september
2008 en de notitie «Stichting NedArt visie op
het rapport Schone Kunsten» ter inzage
gelegd op de afdeling Inhoudelijke Onder-
steuning onder griffie nr. 142111.
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