Persbericht van het Belgische Blauwe Schildcomité, 3 februari 2017

Na de aanslagen van 22 maart 2016 bevestigde de Belgische federale regering haar vaste voornemen om
het terrorisme in ons land te bestrijden. Wij betreuren evenwel dat de regering bij koninklijk besluit van 27
oktober 2015, houdende de vaststelling van het personeelskader van de Federale Politie (Belgisch Staatsblad,
30 oktober 2015), beslist heeft om de cel “Kunst & Antiek”, die de strijd tegen illegale handel in
kunstwerken aanbindt, op te heffen.
Het is bekend dat de illegale handel in kunstwerken mee het internationale terrorisme financiert. In zijn
toespraak van 15 november 2015 voor de UNESCO maakte de Franse president Hollande dan ook de
strijd tegen deze illegale handel tot een prioritair actiepunt. Hij verklaarde o.a.: “ De eerste prioriteit is de
strijd tegen de illegale handel in cultuurgoederen. Men moet immers weten dat de terroristische organisatie
Daech [= Islamitische Staat] toelatingen voor opgravingen aflevert en taksen heft op de kunstwerken die
daarna de internationale zwarte markt bevoorraden via vrijhavens die, ook in Europa, een toevluchtsoord
zijn voor heling en witwaspraktijken”.
Op dit moment zetten verscheidene westerse landen meer mensen en meer middelen in bij hun strijd
tegen illegale kunsthandel. Dit is onder andere het geval in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje
(24 personen, voorheen 8), de Verenigde Staten (16 personen, voorheen 6) en Frankrijk (met een
gespecialiseerde cel bestaande uit een 25-tal personen). Ook in andere landen worden gelijkaardige
maatregelen genomen. Enkel België gaat dus resoluut tegen deze tendens in.
Het is duidelijk dat België een draaischijf voor illegale kunsthandel is. Door juist nu de cel “Kunst &
Antiek” bij de Federale Politie op te heffen, geeft ons land geen goed signaal. Verscheidene nationale en
internationale organisaties, zoals Interpol en de UNO, hebben bij de federale regering daarover hun
bezorgdheid uitgesproken. Zij wijzen er op dat België op die manier zijn internationale verplichtingen niet
meer kan nakomen. De opheffing van de cel “Kunst & Antiek” kan andermaal schade toebrengen aan het
imago van België, een imago dat reeds geschaad werd door de kritiek op de manier waarop ons land naar
aanleiding van de aanslagen in Parijs de strijd tegen het terrorisme heeft aangepakt.
Door het opheffen van de cel “Kunst & Antiek” verdwijnt een gespecialiseerd informatieorgaan. Het zal
niet meer mogelijk zijn om op specifieke vragen van Interpol, van buitenlandse douanediensten of van
andere internationale overheden of organisaties te antwoorden. Erger nog is het feit dat de databank die
door de cel wordt onderhouden niet meer aangevuld zal worden. België wordt aldus de zwakke schakel in
de strijd tegen de financiering van het terrorisme en de illegale kunsthandel. Het zal zeer moeilijk zijn en
het zal in alle geval grote financiële inspanningen om de schade te herstellen die door de opheffing van de
cel wordt veroorzaakt.
Erg verontrustend is ook het feit dat Paris Match onthulde dat “één van de daders van de moorddadige
aanslagen van maart 2016 in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek, in een zeer
recent verleden in België direct betrokken was bij illegale kunsthandel. Rond hem waren andere personen
actief. Sommigen hadden banden met Salah Abdselam”. Zonder te kunnen bevestigen dat er een band zou
bestaan tussen de aanslagen in Brussel en deze illegale handel in kunstwerken, zou die informatie er
kunnen op wijzen dat de onachtzaamheid van de federale regering ons duur te staan zou kunnen komen.

PETITIE

Mijnheer de Eerste Minister,
Mijnheer de Minister van Justitie,
Door de cel “Kunst & Antiek” bij de Federale Gerechtelijke Politie op te heffen, brengt U de Belgische
burgers en de burgers van andere landen in gevaar.
De strijd tegen het terrorisme, en dus ook die tegen de financiering ervan, dient één van uw prioriteiten te
zijn.
De ondertekenaars van deze petitie vragen U daarom om de beslissing om de cel “Kunst & Antiek” bij de
Federale Gerechtelijke Politie op te heffen, ongedaan te maken en om er voor te zorgen dat deze cel
versterkt wordt.
Wij wensen dat België zijn imago in het buitenland zou verbeteren door de internationale afspraken te
eerbiedigen en door te tonen dat het land alle mogelijke inspanningen doet om te voorkomen dat er
nieuwe onschuldige slachtoffers vallen.
Met de meeste hoogachting,
Het Belgische Blauwe Schildcomité en de ondertekenaars van de petitie.
Myriam Serck-Dewaide
Gustaaf Janssens
Het Belgische Blauwe Schildcomité vzw is een coördinerende instantie bestaande uit vertegenwoordigers
van de Belgische Federale Overheid, van de overheden van de Gemeenschappen en de Gewesten en van
internationale organisaties, alsook uit specialisten inzake behoud en beheer van erfgoed. Zij stelt zich tot
doel de Conventie van Den Haag van 1954 en de daarop gevolgde protocollen betreffende de
bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict te doen eerbiedigen.
http://www.blueshieldbelgium.be

