HANDELINGSKADER BIJ HET INSCHAKELEN VAN DESKUNDIGEN DOOR DE
INSPECTIE OVERHEIDSINFORMATIE EN ERFGOED
Wet- en regelgeving
De Inspectie houdt toezicht op de naleving van wetten en regelingen met
betrekking tot de in- en uitvoer van cultuurgoederen:
 Erfgoedwet, waarin geïmplementeerd
 Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van
een gewapend conflict (het Haags Cultuurgoederenverdrag of Haagse
Conventie, 1954)
 Overeenkomst inzake de middelen om onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te verbieden en te
verhinderen (UNESCO-verdrag 1970)
 Sanctieregeling Irak 2004 II
 Sanctieregeling Syrië 2012.
Daarnaast is de Inspectie de bevoegde instantie voor de afgifte van
uitvoervergunningen voor cultuurgoederen als bedoeld in Verordening (EG) nr.
116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen. Ook is zij aangewezen als centrale autoriteit voor uitvoering
van Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van
Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking).
Achtergrond
Bij vragen rond de in- of uitvoer van culturele voorwerpen kan de afweging aan
de orde zijn of het voorwerp in aanmerking komt voor teruggave aan het land
van herkomst en of de Inspectie daartoe moet overgaan tot inbewaringneming.
Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang. Onder meer is het van belang dat de
voorwerpen deskundig en onafhankelijk worden beoordeeld op hun aard,
herkomst, authenticiteit, ouderdom of cultuurhistorische waarde. De Inspectie
laat zich hierin bijstaan door externe specialisten op het gebied van cultureel en
natuurlijk erfgoed die beschikken over de nodige vakbekwaamheid.
De Inspectie en de te raadplegen deskundigen onderschrijven de volgende
uitgangspunten:
Verzoek om advies
De Inspectie zorgt bij haar verzoek om advies voor een duidelijke schriftelijke
vraagstelling en geeft daarbij de termijn aan waarbinnen het onderzoek en/of het
advies moet zijn afgerond.
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De deskundige meldt zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur, in verband
met de korte termijn van ophouden van de goederen) aan de Inspectie of hij/zij
bereid en in staat is (tijdig) te adviseren.
Vakbekwaamheid
De Inspectie raadpleegt uitsluitend deskundigen die over aantoonbare
specialistische kennis en ervaring beschikken op hun vakgebied, zoals kan blijken
uit opleiding, onderzoek of publicaties. In de regel zullen zij werkzaam zijn in een
relevante functie binnen een kennis- of onderzoekinstelling, zoals een
universiteit, museum, bibliotheek of archief. De deskundigen en de instellingen
waarvoor zij werkzaam zijn, onderschrijven de voor hun vakgebied geldende
(ethische) beroepscodes.
Onafhankelijkheid
De deskundige is niet bevooroordeeld of vooringenomen. Hij/zij heeft noch een
financieel, noch een inhoudelijk belang bij het te verrichten onderzoek of het te
geven advies.
Zorgvuldigheid
De deskundige geeft aan op basis van welke feiten en bronnen hij/zij tot
zijn/haar bevindingen is gekomen en motiveert het advies. Indien de deskundige
of de Inspectie daar aanleiding toe zien, kunnen een of meerdere deskundigen
voor een second opinion worden geraadpleegd.
Fysiek onderzoek
Als in het kader van het onderzoek of het advies een fysiek onderzoek van de
betreffende voorwerpen noodzakelijk is, stelt de Inspectie de deskundige in de
gelegenheid dit uit te voeren. Fysiek onderzoek vindt altijd plaats in
aanwezigheid van een inspecteur van de Inspectie.
Reis- en onkostenvergoeding
De deskundige komt in aanmerking voor vergoeding van reiskosten op basis van
openbaar vervoer 1e klas of een kilometervergoeding. Andere ten behoeve van
het onderzoek in redelijkheid gemaakte onkosten kunnen in overleg met de
Inspectie vergoed worden.
Vertrouwelijkheid
De deskundige gaat vertrouwelijk om met informatie die in het kader van het
adviesverzoek door de Inspectie wordt verstrekt, of waarvan hij/zij in het kader
van het onderzoek kennis neemt. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over
personen of bedrijven, de Nederlandse of een buitenlandse overheid.
Bekendmaking van gegevens aan derden vindt slechts plaats na schriftelijke
toestemming van de Inspectie of ingevolge een wettelijke verplichting. Onder
derden worden niet verstaan collega’s binnen de organisatie waarvoor de
deskundige werkzaam is en de door hem/haar in het kader van een second
opinion geraadpleegde collega-deskundige(n). De deskundige wijst op de
vertrouwelijke omgang met de in het kader van het adviesverzoek verstrekte
informatie.
De Inspectie gaat vertrouwelijk om met contactgegevens van de door haar
ingeschakelde deskundigen. Zij zal deze alleen bekend maken met toestemming
van de deskundige of als zij daartoe verplicht is in het kader van een juridische
procedure of op grond van een wettelijke verplichting.
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Verantwoording
De besluiten die de Inspectie neemt, kunnen getoetst worden in het kader van
een bestuursrechtelijke procedure. In het kader van een dergelijke procedure
kan de deskundige gevraagd worden om zijn/haar bevindingen of adviezen nader
toe te lichten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de
totstandkoming van het betreffende besluit.
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