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Wie zijn wij?

� Nationale Politie

� Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

� Interpol

� Europol

� Universiteiten/Hogescholen en andere relevante 
opleidingsinstituten.(Arca)

� Handelaren/detectives

� Politie vrijwilligers
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Waar gaan we het over hebben?

� Wat is kunstcriminaliteit 

� Samenwerking nationaal

� Samenwerking Wereldwijd/Europees

� Casussen



Wat is kunst criminaliteit?

� Kunst criminaliteit bestaat NIET!!!!!!

� Wat bestaat wel?

� Kunst gerelateerd:

� -Witwassen (Mit kunst wast man weisser)

� -Oplichting

� -Beleggingsfraude

� -Art napping

� -Diefstal

� -Valsheid in geschrifte

� -Ondermijning

� -Oorlogsmisdaden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Enkele Cijfers

� In de kunsthandel gaat wereldwijd jaarlijks 
ongeveer 68 miljard om

� Tijdens de 10 daagse Tefaf beurs in Maastricht 
wordt 2 miljard omgezet

� Gemiddelde stand op de Tefaf kost 100.000 euro 
(10 dagen)

� Illegale kunsthandel wordt vermoedelijk rond de 3 
miljard omgezet

� Christie’s omzet in 2017 bedroeg 6,6 miljard dollar

� Catawiki omzet in 2016 bedroeg 350 miljoen euro
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Enkele cijfers vervolg        

� Centraal Plan Bureau (CPB) Culturele sector 
Nederland 25, 5 Miljard Euro om.

� 3.7% Bruto Binnenlands Product (BBP)

� Kunstsector in Nederland 320.000 banen

� “KUNST IS EEN MENSENRECHT”!!!!!!!!!!!!

� “Beschaving van een land leidt men af aan de 
mate waarin men voor het erfgoed zorgt dan wel 
dit beschermd”.
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Internationale samenwerking

� Interpol works of stolen art (1574 Nederlandse 
voorwerpen)

� Europol, 1 politie officier van de Carabinieri TPC

� Empact Operatie Pandora

� Pandora Cyber Patrol actie 

� EU project Netcher

� Unesco trainingen

� Cepol trainingen
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Ons erfgoed onderwerp van discussie

8



� Picasso etsen Suite Vollard.

� Rambam uitzending maart 2018 kunsthandelaar 
ontmaskerd met verborgen camera

� Museale schandalen met exposities van valse 
werken

� Nederlandse “beruchte” vervalsers 

� Van Meegeren, Geert Jan Jansen en

� Robert de B. 
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Valse kunst (Fakes and forgeries)
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Samenwerking privé detective

� Arthur Brand

� Diefstal Scheringa Museum. (eigenaar DSB bank)

� Samenwerking in de Picasso zaak, Marcus Mozaik, 15e Eeuwse steen 
sculpturen uit Engeland.

� Zeer recent het boek van Hafez.
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“Beleggings”fraude

� http://timelessgallerygroup.com/

� Joanna Segelstrom

� 100 miljoen aan beleggingsfraude met kunstvoorwerpen



Toermalijn    

� Illegale opgraving Spitfire WO2

� Erfgoedwet 2016

� TGO (Team grootschalige operaties) Limburg
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Complexe onderzoeken/prioriteiten

� Fraude met waardebepaling voor financiering 
kunstcollectie 147 schilderijen onderpand

� Wereld van Taxateurs in kunst.

� Illegale handel in erfgoed uit het Midden-Oosten

� Syrië Irak (Sanctie regeling).

� Steeds betere data beschikbaar (British 
Museum/Netcher)
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Krottenkoning:  huize Ivicke Wassenaar en 
Franciscaner klooster/ Het Hoompje St-Annastraat 
Sluis.

Verschillende panden in België. (JIT?)
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Complexe onderzoeken vervolg!



Toekomst ontwikkelingen

� Politie vrijwilligers

� Politiechef als account houder K en A

� Internationaal 1 adviserend gremium richting 
EU/VN (CULTNET)

� Slim zelf onderzoeken doen (Beperkte capaciteit)

� Formalisatie team K en A, elke eenheid minimaal 1 
FTE Taak accenthouder

� 2020 organiseren Cyber patrol Pandora

� Tentoonstelling door team K en A over valse kunst 
in museum VLEDDER (Medio 2020) Bewustzijn bij 
de bevolking kweken.
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Questions


