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Het begrip ‘nationaal erfgoed’ ontstaat in de 19e eeuw en kan niet los worden gezien van de 
ontwikkeling van de natiegedachte en de nationale staten. In het begin van de 19e eeuw wordt 
voor ons grondgebied het eerste koninklijk besluit uitgevaardigd dat de uitvoer van sommige 
kunstschatten aan een vergunningsplicht onderwerpt.

Na de slag van Waterloo (18 juni 1815) 
ijverde Willem I, koning der Verenigde 
Nederlanden en (groot)hertog van 
Luxemburg, er voor om de geroofde 
kunstwerken zo snel als mogelijk uit Parijs 
te laten terughalen. Begin december 1815 
was deze opdracht grotendeels voltooid. 1  

Nauwelijks een jaar later, op 18 decem-
ber 1816, verkocht de kerkfabriek van Sint-
Baafs zes luiken van het Lam Godsretabel 
tot ergernis van Willem I. In het noorde-
lijke deel van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden bleek bovendien de restau-
ratie of nieuwbouw van heel wat kerken 
noodzakelijk, omdat sedert de Franse 
tijd alle religies gelijkgesteld waren en 
vele katholieke gemeenschappen (ver)
nieuw(d)e kerken nodig hadden. Deze 

vlaamse topstukken

vaststellingen zetten Willem I aan tot de 
publicatie van het koninklijk besluit van 16 
augustus 1824 dat onder meer de subsi-
dieregels vastlegt voor de (ver)bouw(ing) 
van kerken en dat de vervreemding van 
kunstobjecten uit kerken zonder toelating 
van de overheid verbiedt. 2 In verschil-
lende Europese landen komen, aanvan-
kelijk aarzelend, wetten tot stand om het 
nationale culturele patrimonium in stand 
te houden.

In de nasleep van WO II voelden diverse 
Europese staten de noodzaak om (vooral) 
economisch nauwer samen te werken: 
voortaan zou er vrij verkeer van goede-
ren, personen, diensten en kapitaal zijn 
binnen de grenzen van de stichtende 

leden (de Beneluxlanden samen met 
Duitsland, Frankrijk en Italië). Een der-
gelijke bepaling stond uiteraard haaks 
op het verlangen om het nationale cul-
turele patrimonium (grotendeels) bin-
nen de landsgrenzen te houden. Het ver-
drag van Rome (25 maart 1957) bevatte 
dan ook van meet af aan restricties voor 
het vrije verkeer van bepaalde goederen, 
zoals “nationale schatten” (art. 36). 3 Het 
werd aan de lidstaten zelf overgelaten om 
te bepalen wat binnen hun landgrenzen 
nationale schatten zouden zijn.

Op 1 januari 1993 werd de douanecon-
trole aan de binnengrenzen van de 
Europese Unie opgegeven, waardoor 
de afdwingbaarheid van de nationale 
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“ ZO KREEG DE VVBAD 
TWEEMAAL DE 
OPDRACHT OM EEN 
PROEFLIJST VOOR 
ARCHIVALISCH EN 
DOCUMENTAIR  
ERFGOED SAMEN TE 
STELLEN.

beschermingsmaatregelen betreffende 
het roerend cultureel patrimonium in het 
gedrang kwam. Een nieuwe verordening 4 

en richtlijn 5 moesten (opnieuw) twee 
tegengestelde principes zien te verzoe-
nen: de wens om de internationale han-
del, waaronder de kunsthandel, zo weinig 
mogelijk te hinderen, en het verlangen om 
het nationale patrimonium te bescher-
men, dus te onttrekken aan deze handel. 6

De genoemde Europese wetgeving, 
samen met o.m. de Unesco conventie 
van 1970 7, noopte de overheden in België 
ertoe om de nodige decreten uit te vaar-
digen. Via de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 was immers aan de (Vlaamse, 
Franse, Duitse) gemeenschappen de 
bevoegdheid verleend betreffende het 
roerende culturele erfgoed. Het initiatief 
lag dus bij de gemeenschappen.

In Vlaanderen wordt deze materie gere-
geld door het Topstukkendecreet van 15 
januari 2003 dat ondertussen diverse 
malen aangepast werd (2009, 2014 en 
2015) 8, in de Franstalige gemeenschap is 
het decreet van 11 juli 2002 van toepas-
sing (le décret relatif aux biens culturels 
mobiliers et au patrimoine immatériel). De 
Duitstalige gemeenschap heeft geen wet-
geving ter zake, en het Brussels hoofdste-
delijk gewest evenmin: gewesten hebben 
immers enkel bevoegdheid over onroe-
rend erfgoed, niet over roerend erfgoed. 
In het Brussels hoofdstedelijk gewest 
kunnen dus enkel de gemeenschappen 
(kunst)objecten beschermen en dan nog 
slechts indien de instelling waarvan zij 
stukken beschermen, eenduidig onder 
hun bevoegdheid valt.

Op 25 april 2014 werd het Topstukken-
decreet vrij ingrijpend aangepast om de 
verordening (EG) nr 116/2009 van de 
Raad van 18 december 2008 betreffende 
de uitvoer van cultuurgoederen 9 te imple-
menteren. In deze nieuwe versie van het 
topstukkendecreet wordt de definitie van 
een topstuk uitgebreid: niet enkel objec-
ten opgenomen op de topstukkenlijst zijn 
een topstuk, maar ook elk (kunst)werk 
dat “vanwege de archeologische, histo-
rische, cultuurhistorische, artistieke of 
wetenschappelijke betekenis ervan voor 
de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam 
en onmisbaar beschouwd moet worden.” 
De artikels 2 en 2bis introduceren aldus 
een rechtsonzekerheid voor de hande-
laar of privé-eigenaar: op het ogenblik 
dat deze een stuk wil uitvoeren, kan de 
Vlaamse Gemeenschap beslissen om een 
uitvoervergunning te weigeren, het object 
alsnog op de topstukkenlijst te plaatsen 
en onderhandelingen tot aankoop op te 

starten. Reeds bij de redactie van het 
decreet werd gesuggereerd om de moge-
lijkheid tot ruling te voorzien; dit middel 
werd geïmplementeerd in het uitvoe-
ringsbesluit van 11 september 2015: de 
handelaar of eigenaar die een potentieel 
topstuk wil uitvoeren kan een certificaat 
aanvragen dat bevestigt dat een roerend 
goed of verzameling geen topstuk is.

REAlisATiEs En UiTDAGinGEn
We kunnen beginnen met de cijfers: 
ongeveer dertien jaar na de inwerking-
treding van het Topstukkendecreet zijn 
509 topstukken en 50 verzamelingen 
definitief opgenomen in de topstukken-
lijst. De beschermingsbesluiten werden 
samengebracht op: http://www.kunste-
nerfgoed.be/nl/wat-doen-we/topstuk-
ken/beschermingsbesluiten. Op basis 
van deze beschermingsbesluiten werd 
een database gecreëerd, die doorzocht 
kan worden via: http://www.kunstenerf-
goed.be/wat-doen-we-beschermen-cul-
tuurgoederen/topstukkenlijst. 

De database bevat geen veld om de aard 
van het object te omschrijven, zoals bij-
voorbeeld handschrift, beeldhouwwerk, 
muziekinstrument... Om alle handschrif-
ten, archivalia en oude drukken virtueel 
bij elkaar te brengen, moet men op ver-
schillende plaatsen zoeken. De genoemde 
objecttypes zijn uiteraard in de eerste 
plaats te vinden via de selectie van het 
thema “Archivalisch en Documentair 
Erfgoed”, maar ook de themata muzikaal 
erfgoed, collectio academia antiqua (KU 
Leuven), theatererfgoed, kerkelijk erf-
goed of WO I bevatten deze items, aan-
gevuld met de beschermingsbesluiten die 
woorden zoals archief, bibliotheek, cor-
respondentie, handschriften, incunabelen 
in de titel hebben. 

In principe kan de topstukkenraad zelf, 
op eigen initiatief, (kunst)objecten selec-
teren als topstuk. Gebruikelijker is het 
om te werken op basis van proeflijsten. 
Deze thematische proeflijsten worden 
in opdracht van de minister van Cultuur 
opgesteld door specialisten in het betref-
fende thema. Zo kreeg de VVBAD twee-
maal de opdracht om een proeflijst voor 
archivalisch en documentair erfgoed 
samen te stellen. Voor de redactie van 
deze lijst kon de VVBAD tijdelijk een 
personeelslid aanwerven en deed de ver-
eniging ook beroep op de expertise van 
sommige van haar leden.

Belangrijker dan de precieze cijfers over 
beschermde objecten is de mentaliteits-
wijziging tegenover cultureel erfgoed 
die tot stand werd gebracht tijdens het 

laatste decennium. Organisaties en over-
heden zijn zich veel meer dan vroeger 
bewust van het belang van de door hen 
beheerde topstukken en van hun verant-
woordelijkheid om dit erfgoed in goede 
staat te bewaren voor de toekomstige 
generaties. Steeds meer publieke en 
semi-publieke organisaties melden spon-
taan objecten waarvan zij menen dat ze in 
aanmerking komen om tot topstuk erkend 
te worden. Voor topstukken kunnen res-
tauratiesubsidies aangevraagd worden 
(zie ook verder), maar dit is dikwijls niet 
de belangrijkste reden voor een spontane 
melding. Het bezit van een topstuk wordt 
als prestigieus ervaren; niet zelden hopen 
publieke en semi-publieke organisaties 
via de erkenning van een object uit hun 
bezit als topstuk een betere (financiële of 
personele) omkadering voor hun instel-
ling te verwerven.

Privébezitters zien minder voordelen 
in het topstukkendecreet. Hoewel dit 
decreet voorziet in een goed evenwicht 
tussen de belangen van de privébezitter 
en de culturele gemeenschap, vrezen de 
eigenaars of handelaars dat het moge-
lijke topstuk niet vlot aan een correcte 
marktwaarde verkocht kan worden. Er is 
geen vertrouwen in de financiële slag-
kracht van de Vlaamse Gemeenschap, 
zeker niet indien op korte termijn gehan-
deld moet worden. Het meest pijnlijke 
voorbeeld hiervan is de verkoop van het 
Gruuthusehandschrift. In haar relaas over 
de verwerving van dit handschrift schrijft 
Anne Korteweg expliciet dat de toenma-
lige eigenaar van het bekende handschrift 
niet in België wou verkopen. 10
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Het is bijgevolg de taak van de Vlaamse 
regering om het vertrouwen in haar 
financiële slagkracht gevoelig te ver-
groten. Dit kan onder meer gebeuren 
door werk te maken van de expliciet 
in het Topstukkendecreet voorziene 
mogelijkheid om een Publiek-Private 
Samenwerking op te zetten (art. 19 bis) 
of om de mogelijkheid tot sponsoring bij 
de verwerving van een topstuk (art. 19, 
§3, lid 8°) actief te promoten.

Verder kan ook een aangepast fiscaal 
beleid de medewerking van privébezitters 
stimuleren. Ondertussen aanvaardt de 
Vlaamse regering (belangrijke) kunstwer-
ken als betalingsmiddel voor de succes-
sierechten 11, maar een verdere uitbreiding 
van een aangepaste successieregeling 
lijkt gewenst. Zo zou de wetgever kunnen 
overwegen om een gehele of gedeeltelijke 
voorwaardelijke vrijstelling van successie-
rechten in te voeren voor topstukken in 
privébezit. Om hiervoor in aanmerking 
te komen moet de (nieuwe) eigenaar het 
engagement aangaan om het topstuk niet 
of bijvoorbeeld voor een periode van tien 
jaar niet buiten Vlaanderen te brengen, 
maar het ter beschikking te stellen voor 
het wetenschappelijk onderzoek en/of 
te ontsluiten voor het publiek, bijvoor-
beeld via een tijdelijke bruikleen aan een 
museum of een in de tijd beperkte ont-
sluiting in situ. 

Niettegenstaande de in de ogen van pri-
vébezitters (en soms ook reële) beperkte 
financiële slagkracht van de Vlaamse rege-
ring, konden via het Topstukkendecreet 
reeds mooie aankopen worden gereali-
seerd. Binnen het thema archivalisch en 
documentair erfgoed zijn de verwerving 
van het antifonarium Tsgrooten 12 en van 
het Elsschot-archief 13 belangrijk.

Het Topstukkendecreet voorziet behalve 
in aankopen, ook in subsidies voor de 
restauratie van topstukken. De meest 
bekende subsidieregeling geldt uiteraard 
het reeds genoemde Lam Godsretabel. 
De restauratiewerkzaamheden vatten 
aan in oktober 2012 en zullen zeker nog 
drie jaar duren. Het gaat om een zeer uit-
gebreide restauratie die reeds veel inte-
ressante gegevens heeft opgeleverd 14 en 
wereldwijd door kunsthistorici opgevolgd 
wordt. Talrijker zijn de minder spectacu-
laire restauratiedossiers, die tot stand 
kwamen op initiatief van verschillende 
musea en andere erfgoedorganisaties. 15 
Om een zicht te krijgen op de conditie-
toestand en de bewaaromstandigheden 
van de schilderijen in kerken en kloosters 
werd een studieopdracht uitgeschre-
ven. 16 Dit schaderegister is zeer relevant 

en helpt om prioriteiten te stellen bij 
restauratie opdrachten. Zo werden van 
overheidswege maatregelen genomen 
om de verdere degradatie van het Nood 
Godstriptiek (Watervliet) tegen te gaan. 17 

BijkoMEnDE wETGEVinG 
Zoals hierboven reeds aangegeven, geldt 
op dit ogenblik in Brussel geen enkele 
bescherming voor de overgrote meerder-
heid van roerende cultuurgoederen, ter-
wijl het grote belang van dit erfgoed voor 
de Franse en Vlaamse Gemeenschap bui-
ten kijf staat. Het is bijgevolg noodzakelijk 
dat de Vlaamse regering een intra-Bel-
gisch samenwerkingsakkoord inzake de 
bescherming van cultuurgoederen afsluit. 
Dit akkoord moet leiden tot een gemeen-
schappelijke sokkelregeling voor het bui-
ten België brengen van cultuurgoederen. 

Zodra een object opgenomen wordt op 
de topstukkenlijst, wordt de eigenaar 
ervan bij wet verplicht om dit in goede 
staat te bewaren. Het Topstukkendecreet 
voorziet in de controle van deze verplich-
ting (art. 20 tot 23), maar in de praktijk 
werden tot hiertoe geen controles uitge-
voerd, met uitzondering van de hiervoor 
vermelde schaderegistratie. Het is bijge-
volg wenselijk dat de Vlaamse regering 
(verder) investeert in een betere bewa-
ring en behoud van de topstukken door 
de bewaaromstandigheden en de bewaar-
toestand van de topstukken geregeld te 
beoordelen. Op basis van de bevindingen 
moeten dan de nodige initiatieven wor-
den genomen tot preventieve conserva-
tie en een verbetering van de bewaarom-
standigheden.
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