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KLACHT 

Verzoekster  klaagt  over  de  opstelling  van  de  minister  en  de  staatssecretaris  van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  inzake het eigendom van de kunstcollectie van de 
heer F.W. Koenigs (1881  1941). Voorts klaagt verzoekster erover dat de Nederlandse 
Staat, als houder van de collectie, zich in woord en gebaar gedraagt alsof zij eigenaar 
van die collectie  is. Ten derde klaagt verzoekster dat de Nederlandse Staat haar niet 
ondersteunt in haar pogingen om een deel van de collectie uit Rusland te recupereren. 

BEVINDINGEN EN BEOORDELING 

Algemeen 
De heer F.W. Koenigs  (18811941), van oorsprong een Duitser, woonde sinds 1922  in 
Haarlem.  Hij  was  bankier  en  verzamelde  kunst.  In  1937  vroeg  hij  het  Nederlandse 
staatsburgerschap aan. Dit is hem in 1939 verleend vanwege grote verdiensten. Eén van 
die  verdiensten  was  dat  hij  een  groot  deel  van  zijn  kunstcollectie  in  bruikleen  had 
gegeven  aan  het  museum  Boijmans  in  Rotterdam.  In  1935,  aldus  verzoekster,  heeft 
Koenigs zijn collectie als onderpand gegeven aan de joodse bank Lisser & Rosenkranz 
voor  een  lening  aangezien  de  Duitsers  zijn  tegoeden  hadden  bevroren.  Over  de 
juridische  duiding  en  consequenties  van  deze  afspraak  tussen  Koenigs  en  de  bank, 
verschilt verzoekster van mening met de minister van OCW. 
Toen de Duitse  inval in Nederland naderde ging de bank  in liquidatie om te voorkomen 
dat de nazi's de bank zouden confisqueren. Dit gebeurde, zo geeft verzoekster aan, op 
advies van Koenigs zelf. Omdat Koenigs niet direct  zijn leningen afloste, beschouwde de 
bank  de  kunstcollectie  als  haar  eigendom  en  verkocht  de  collectie  vervolgens  aan  de 
heer  Van  Beuningen.  Die  verkocht  vervolgens  een  deel  van  de  collectie  door  aan  de 
nazi's.  Volgens  verzoekster  is  het  is  altijd  uitdrukkelijk  de  bedoeling  geweest  dat  de 
collectie  als  geheel  in  stand  zou  blijven  en  een  stichting  ter  behoud  van  de  collectie 
opgericht  zou  worden.  Het  is  volgens  verzoekster  uitdrukkelijk  nooit  de  bedoeling 
geweest en ook zo afgesproken tussen Koenigs en de bank, dat de collectie aan de bank 
zou vervallen. Hiervoor  is,  zo  benadrukt  verzoekster, ook  geen  juridische  grondslag  te 
vinden. Koenigs en de directeur van de bank waren goede vrienden en probeerden met 
de "onderpand" constructie juist te voorkomen dat de collectie in nazi handen zou vallen. 
Dat dit uiteindelijk toch, ten onrechte, is gebeurd is uitsluitend te wijten aan de druk van 
het naziregime, aldus verzoekster. 

De Restitutiecommissie 1 

Tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  zijn  in  Nederland  veel  mensen  hun  kunstwerken 
kwijtgeraakt.  Schilderijen  van  bekende  en  minder  bekende  kunstenaars  kwamen  in 
handen  van  de  nazi’s  door  inbeslagname  of  al  dan  niet  gedwongen  verkoop  door  de 
eigenaar. 

1 Zie www.restitutiecommissie.nl
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Na  de  oorlog  maakten  tal  van  waardevolle  kunstwerken  een  zwerftocht  door 
verschillende landen. Van de naar Nederland teruggevoerde kunstwerken bleef, ondanks 
de  naoorlogse  kunstrestitutie,  een  aanzienlijk  aantal  werken  in  de  collectie  van  de 
Nederlandse  Rijksoverheid  achter.  Vanaf  de  jaren  negentig  groeide  nationaal  en 
internationaal  de  aandacht  voor  het  leed  dat  vervolgingsslachtoffers  tijdens  en  na  de 
Tweede Wereldoorlog was aangedaan. 

Mede  in dit kader besloot de regering  in 2001 het beleid betreffende de  teruggave van 
cultuurgoederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen, te verruimen. 
Het verruimde beleid  is  tot  stand gekomen op basis  van een  reeks van aanbevelingen 
opgesteld  door  een  onafhankelijke  adviescommissie,  onder  leiding  van  prof.  dr. 
R.E.O. Ekkart.  De  regering  heeft  alle  aanbevelingen  van  de  commissie  Ekkart 
overgenomen.  Aldus  is  het  restitutiebeleid  ontstaan,  dat  bestaat  uit  een  reeks  ruime 
criteria  voor  de  beoordeling  van  restitutieverzoeken.  Zo  houdt  het  restitutiebeleid 
rekening  met  de  lastige  bewijspositie  waarin  de  (nabestaanden  van)  vervolgings 
slachtoffers  vaak  verkeren.  De  oorspronkelijke  eigenaar  of  diens  erfgenamen  kunnen 
aanspraak maken op kunstwerken door middel van een restitutieverzoek. 
Voor een onafhankelijke beoordeling van restitutieverzoeken, heeft de regering eind 2001 
de  Adviescommissie  Restitutieverzoeken  Cultuurgoederen  en  Tweede  Wereldoorlog, 
kortweg  Restitutiecommissie,  in  het  leven  geroepen.  De  Restitutiecommissie  brengt 
sinds  januari  2002  onafhankelijk  advies  uit  aan  de minister  van OCW over  individuele 
verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen waarvan de eigenaar onvrijwillig het bezit is 
verloren  door  omstandigheden  die  direct  verband  hielden  met  het  naziregime.  De 
commissie, bestaande uit juristen en (kunst)historici, brengt hierover onafhankelijk advies 
uit op basis van het verruimde beleid. Op grond van het advies beslist de minister van 
OCW over  de  teruggave  aan  de  (erven van  de)  oorspronkelijke  eigenaar. Hierbij  komt 
veel gewicht toe aan het advies van de commissie. De minister toetst het advies slechts 
marginaal, waarbij hij uitsluitend beziet of de commissie zich aan de uitgangspunten van 
het  restitutiebeleid heeft gehouden. Tot op heden heeft de minister zonder uitzondering 
gevolg gegeven aan adviezen tot teruggave van kunstobjecten. 

Het  restitutiebeleid  is  openbaar.  In  het  kort  komt  het  erop  neer  dat  een  zaak  door  de 
Restitutiecommissie in behandeling wordt genomen als het: 

  een  nieuw  verzoek  betreft  waarover  in  het  kader  van  rechtsherstel  nog  geen 
uitspraak is gedaan; 

  een eerder  in het kader van rechtsherstel afgehandeld verzoek betreft waarvan 
nadien  daadwerkelijk  nieuwe  relevante  gegevens  (nova)  beschikbaar  zijn 
gekomen. 

In dergelijke gevallen wordt door de Staat geen beroep op verjaring gedaan. 

Voor de toe of afwijzing van een verzoek zijn de belangrijkste criteria: 
  onvrijwilligheid  van  het  bezitsverlies  als  gevolg  van  omstandigheden  die  direct 

verband houden met het naziregime; 
  het  vaststaan  van  de  rechten  van  de  claimant  als  (erfgenaam  van)  de 

oorspronkelijke eigenaar.
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In  de  onderhavige  zaak  is  de  Restitutiecommissie  ten  aanzien  van  een  deel  van  de 
collectie tot de conclusie gekomen dat het bezitsverlies niet onvrijwillig was. Zij oordeelde 
dat  het  bezitsverlies van Koenigs  geen  gevolg was  van  omstandigheden  die  in  directe 
relatie stonden met het naziregime, maar een economische/zakelijke oorzaak had. Op 
dit moment is er nog een zaak in behandeling bij de Restitutiecommissie ten aanzien van 
een ander deel van de collectie. Hierbij zal de vraag worden meegenomen of de door de 
verzoekster  ingediende  nieuwe  informatie  inderdaad  kan  worden  aangemerkt  als nova 
die de eerdere beslissing van de minister van OCW om niet over te gaan tot teruggave in 
een ander licht zetten. 

De rol van de minister van OCW 
De Koenigscollectie waar het in de onderhavige casus om gaat, is door de verkoop door 
de bank Lisser & Rosenkranz aan onder andere Van Beuningen en de (door)verkoop aan 
verschillende  Duitse  kopers,  uiteen  gevallen.  Verzoekster  heeft  voor  de  verschillende 
delen van  de  collectie  die  in  het  bezit  van  de Nederlandse Staat  zijn,  een verzoek  tot 
teruggave bij de minister van OCW ingediend. Voor de delen van de collectie die niet in 
het bezit van de Nederlandse Staat zijn, heeft zij de minister van OCW gevraagd om haar 
te ondersteunen in haar pogingen om die kunstwerken terug te krijgen. 

Ten  aanzien  van  het  restitutiebeleid  van  cultuurgoederen  die  tijdens  de  Tweede 
Wereldoorlog zijn verdwenen, heeft de minister van OCW verschillende rollen. 
Allereerst heeft de minister een aandeel in de regelgeving met betrekking tot de instelling 
van de Restitutiecommissie en  (de verruiming van) het  restitutiebeleid van de  regering. 
De Restitutiecommissie is in november 2001 ingesteld bij besluit van de staatssecretaris 
van OCW, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad. 
Tevens  is  de minister  de  poortwachter  voor verzoeken  om  teruggave. Burgers  kunnen 
zich met  een verzoek  tot  teruggave  niet  direct  tot  de Restitutiecommissie  richten maar 
moeten  zich  tot  de minister  van  OCW  wenden.    De  minister  bepaalt  namelijk  of  een 
verzoek tot teruggave wordt voorgelegd aan de Restitutiecommissie. Volgens afspraken 
met  de  Tweede  Kamer,  maakt  de  minister  geen  gebruik  van  zijn  discretionaire 
bevoegdheid  om  een  restitutieverzoek  al  dan  niet  aan  de  commissie  voor  te  leggen. 
Slechts in het geval een verzoek evident niet binnen de taakopdracht van de commissie 
valt (bijvoorbeeld als er geen sprake is van een claim op “oorlogskunst”), zal de minister 
het verzoek niet voorleggen. De reden hiervoor is dat de Restitutiecommissie niet wordt 
belast met zaken die niet  tot haar  takenpakket horen. Tevens moet de minister er zorg 
voor dragen dat de Restitutiecommissie haar taken goed kan uitvoeren. 
Tegelijkertijd is de minister in de procedure bij de Restitutiecommissie ook aan te merken 
als  een  belanghebbende  partij.  Immers,  er  wordt  geadviseerd  over  teruggave  van 
cultuurgoederen waarvan de Nederlandse Staat zichzelf eigenaar acht. Dat de Staat zich 
eigenaar  acht,  komt  in  dit  rapport  verschillende  keren  aan  de  orde.  De  Nationale 
ombudsman oordeelt echter niet over de juridische correctheid en rechtmatigheid van dit 
standpunt. Daar waar de Staat als eigenaar wordt genoemd, is dit slechts een weergave 
van haar eigen standpunt ten aanzien van het eigendom van de Koenigscollectie.
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De regering en Tweede Kamer hebben uitdrukkelijk oog gehad voor de positie en de rol 
van de minister van OCW als vertegenwoordiger van de Staat die immers – als eigenaar 
van de kunstvoorwerpen – belanghebbende is. De bemoeienis van de minister van OCW 
met de restitutieprocedure is daarom tot een minimum beperkt. 
Met betrekking tot cultuurgoederen die zich niet in Nederland bevinden, maar waarvan de 
Nederlandse Staat vindt dat zij tot het Nederlandse kunstbezit behoren, heeft de minister 
van  OCW  ook  een  rol.  In  beginsel  is  de  minister  van  Buitenlandse  Zaken  de 
internationale  actor maar  bij  pogingen  om  de  betreffende  goederen  terug  te  krijgen  in 
Nederland zal hij in overleg met de minister van OCW treden. 

Het onderzoek van de Nationale ombudsman 
Bij het voorleggen van de klacht heeft de Nationale ombudsman de minister van OCW 
ook gevraagd om in zijn  reactie een  toelichting  te geven op de gronden waarop wordt 
besloten  of  een  verzoek  al  dan  niet  aan  de  Restitutiecommissie  wordt  voorgelegd. 
Tevens  is  de minister  gevraagd  een  nadere  toelichting  te  geven  op  de  keuze  om  het 
algemeen regeringsbeleid van 2000 inzake restitutie tijdelijk te verruimen tot 4 april 2007. 

Op 31 oktober 2008 diende Kennedy Van der Laan, namens verzoekster,  in aanvulling 
op de brief van 16  juli 2008 een verzoek  in om deze klacht ook voor  te leggen aan de 
ministerpresident en de minister van Buitenlandse Zaken. 
Naar aanleiding daarvan is tijdens het onderzoek de minister van OCW gevraagd om in 
reactie  op  het  tweede  klachtonderdeel  (de  Nederlandse  Staat,  als  houder  van  de 
collectie, gedraagt zich in woord en gebaar alsof zij eigenaar van die collectie is) tevens 
een toelichting te geven op het kabinetsstandpunt. Hierover is Kennedy Van der Laan op 
20 november 2008 geïnformeerd. 

In  zijn  reactie  van  30  januari  2009  heeft  de  minister  gereageerd  op  de  voorgelegde 
klachtonderdelen  en  antwoord  gegeven  op  de  gestelde vragen. Desgevraagd  heeft  de 
minister uiteen gezet op welke gronden wordt besloten of een verzoek al dan niet aan de 
Adviescommissie  Restitutieverzoeken  cultuurgoederen  en  Tweede  Wereldoorlog 
(Restitutiecommissie) wordt voorgelegd. Hieruit valt op  te maken dat alle verzoeken  tot 
teruggave  aan  de  Restitutiecommissie  worden  voorgelegd  tenzij  een  verzoek  evident 
buiten de taakomschrijving van de commissie valt. 
Ook  geeft  de  minister  een  nadere  toelichting  op  de  keuze  om  het  algemeen 
regeringsbeleid van 2000 inzake restitutie tijdelijk te verruimen tot 4 april 2007 (inmiddels 
door de minister voor onbepaalde  tijd verlengd). De  reden hiervoor  is,  kort gezegd, de 
wens om met een meer moreelethische blik te toetsen in plaats van het kille, formele en 
bureaucratische toetsingskader van net na de oorlog. 
Ter  toelichting  op  het  kabinetsstandpunt  gaat  de  minister  in  op  de  nationaal  en 
internationaalrechtelijke aspecten die een rol spelen bij de recuperatie en teruggave van 
cultuurgoederen. Het handelen van de regering aangaande de Koenigscollectie dient, zo 
laat de minister weten, mede  in dit  licht  te worden bezien. De eigendomsclaim van de 
Staat  op  de  Koenigscollectie  is  in  de  eerste  plaats  gegrondvest  op  de  specifieke 
herkomstgeschiedenis, zoals beschreven in paragraaf 4 van de brief van 30 januari 2009.
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Beide  partijen  zijn  in  de  gelegenheid  gesteld  om  over  en  weer  te  reageren  op  de 
ontvangen reacties. Beide partijen hebben hier gebruik van gemaakt. In het bijgevoegde 
Informatieoverzicht zijn de reacties die bij dit onderzoek zijn betrokken, opgenomen. 

De  reacties hebben geen aanleiding gegeven om de klachtformulering  te wijzigen. Wel 
voegt  de  Nationale  ombudsman  er  het  volgende  aan  toe.  Verzoekster  klaagt  over  de 
gedragingen  van  de  Nederlandse  Staat.  In  dit  onderzoek  wordt  hieronder  verstaan  de 
gedragingen van de minister van OCW als vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat. 

De reacties op het eerste Verslag van Bevindingen, gedateerd 14 april 2010, leidden tot 
een  aanpassing.  Op  31 mei  2010  werd  het  aangepaste  Verslag  van  Bevindingen  aan 
betrokkenen  toegestuurd.  In  reactie  op  dit  aangepaste  verslag  heeft  verzoekster  de 
Nationale  ombudsman  verzocht  om  de  mogelijkheid  om  haar  klachten  nader  toe  te 
lichten  in  een  hoorzitting.  Naar  aanleiding  daarvan  zijn  verzoekster  en  haar  vertegen 
woordigers uitgenodigd voor een hoorzitting op 12 augustus 2010. Vertegenwoordigers 
van de minister van OCW waren daarbij aanwezig als toehoorder. Op 7 september 2010 
zijn de vertegenwoordigers van de minister van OCW en de minister van Buitenlandse 
Zaken  in  een  hoorzitting  in  de  gelegenheid  gesteld  om  te  reageren  op  hetgeen 
verzoekster stelde. Bij die hoorzitting waren verzoekster en haar vertegenwoordigers als 
toehoorder aanwezig. Nadien zijn partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op 
de verslagen van de hoorzittingen. 
De  verslagen  van  beide  hoorzittingen  en  de  reacties  daarop  maken  deel  uit  van  de 
Bevindingen en zijn opgenomen in de bijlage bij dit rapport. 

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de Nationale ombudsman niet bevoegd is om 
te oordelen over het  functioneren van de Restitutiecommissie noch over het algemene 
beleid van de Nederlandse regering. 

Het toetsingkader van de Nationale ombudsman 
Verzoekster klaagt erover dat de minister van OCW zich onbehoorlijk opstelt ten aanzien 
van de Koenigscollectie. De minister claimt eigenaar  te zijn van de collectie maar heeft 
tegelijkertijd  tot  taak  om  te  waarborgen  dat  de  Restitutiecommissie  op  onafhankelijke 
wijze haar werk kan doen, namelijk een advies uitbrengen of de collectie aan verzoekster 
gerestitueerd moet worden. 
De  minister  van  OCW  en  verzoekster  zijn  beiden  van  mening  aanspraak  te  kunnen 
maken op de collectie en beiden zijn van mening het recht aan hun zijde te hebben. 

Bij een juridisch verschil van mening doet de Nationale ombudsman geen uitspraak over 
het geschil maar toetst het optreden van de overheid jegens de burger aan de eisen van 
behoorlijkheid. Hier toegepast houdt dat in dat het begrip 'procedurele rechtvaardigheid' 
een  belangrijke  rol  speelt.  Dit  drukt  zich  uit  in  gelijkwaardigheid  van  partijen  en 
transparantie van de procedure. 
Onderzoek wijst uit dat een procedure als rechtvaardig wordt ervaren als de betrokkenen 
werkelijk gehoord worden en hun eigen verhaal kunnen doen, ze invloed hebben op de
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procedure, voldoende informatie hebben ontvangen om hun rol in de procedure optimaal 
te kunnen spelen en zij met respect bejegend zijn. 

In een geschil tussen burger en overheid is het van belang dat partijen gelijkwaardig zijn. 
De overheid moet daarom de betrokken burger met open vizier tegemoet treden op basis 
van  gelijkheid  en  transparant  zijn  over  haar  acties.  Als  de  overheid  zich  hier  niet  van 
bewust  is,  bestaat  het  risico  dat  er  een  situatie  ontstaat  waarbij  de  burger  zich 
ondergeschikt voelt aan de overheid. Vooral in een situatie waarin de overheid eenzijdig 
bepaalt wat  er  gebeurt,  ontstaat  er  een  ongewenste  ongelijkwaardigheid vanwege  een 
machtsverschil.  Daarom  moet  de  overheid  zich  in  die  situaties  inspannen  om  de 
gelijkwaardigheid van partijen en transparantie te waarborgen. 

Dit geldt ook in een casus als die van de Koenigscollectie. 
In  deze  casus  heeft  de  minister  van  OCW,  namens  Nederlandse  Staat  verschillende 
rollen;  die  van  regelgever,  van  internationale  actor,  van  eigenaar  en  van  partij  in 
procedures. Het is niet eenvoudig om in deze verschillende rollen een goed onderscheid 
aan  te  brengen.  Voor  verzoekster  brengen  deze  verschillende  rollen  (en  de  daaruit 
voortvloeiende  belangen) met  zich mee  dat  niet  altijd  duidelijk  is welke  rol  de minister 
speelt en welke belangen hij behartigt. Om hier zekerheid over te geven moet de minister 
er  zorg  voor  dragen  dat  zijn  optreden  transparant  is  en  compensatie  biedt  voor  de 
ongelijkwaardigheid tussen de partijen. 
Dat  houdt  onder  meer  in  dat  de  minister  ten  aanzien  van  de  procedure  bij  de 
Restitutiecommissie open kaart speelt en geen informatie achterhoudt voor verzoekster. 
Een minister behartigt immers de belangen van burgers, ook wanneer er bij hen mogelijk 
sprake is van schade als gevolg van het optreden van het ministerie. 
Met  betrekking  tot  de  door  verzoekster  aangespannen Wobprocedures  die  eveneens 
betrekking hebben op de Koenigscollectie, betekent dit dat de overheid niet door middel 
van deze procedures verzoekster belemmert voor wat betreft de bewijslast. Dat zal met 
name  van  belang  zijn  voor  een  eventuele  civiele  procedure  aangaande  de 
eigendomsvraag. 

Ten aanzien van de eigendomsvraag van de Koenigscollectie hebben verzoekster en de 
minister  een  juridisch  verschil  van mening. Wanneer  de  overheid  het  bij  een  juridisch 
geschil  met  een  burger  laat  aankomen  op  een  (gerechtelijke)  procedure,  gedraagt  de 
overheid zich in beginsel niet onbehoorlijk. Wel moet de overheid zich inspannen om de 
burger  uit  eigen  beweging  alle  informatie  te  verschaffen  die  deze  nodig  heeft  om  die 
procedure op een gelijkwaardige wijze te kunnen voeren. 2 

Het  onderzoek  naar  de  feiten  en  omstandigheden  die  betrekking  hebben  op  de  wijze 
waarop  de  heer  Koenigs  zijn  collectie  is  verloren,  behoort  tot  de  taak  van  de 
Restitutiecommissie.  Verzoekster  heeft  gedurende  het  onderzoek  van  de  Nationale 
ombudsman  verschillende  stukken  overgelegd  die  betrekking  hebben  op  dat 

2  "Behoorlijk omgaan met schadeclaims" Onderzoek uit eigen beweging naar de behandeling van 
schadeclaims door de ministeries. De Nationale ombudsman, rapport 2009/135, 24 juni 2009
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feitenonderzoek.  Volledigheidshalve  zijn  deze  stukken  opgenomen  in  het  Informatie 
overzicht bij dit rapport. 

Vanuit  het  perspectief  van  de  Nationale  ombudsman  zal  worden  geoordeeld  over  de 
wijze waarop de minister zich opstelt ten opzichte van de belangen van verzoekster. 

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel: 

Verzoekster  klaagt  over  de  opstelling  van  de  minister  en  de  staatssecretaris  van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  inzake het eigendom van de kunstcollectie van de 
heer F.W. Koenigs (18811941). 

Dit klachtonderdeel ziet op een aantal gedragingen, waaronder: 

a.De  minister  weigert  de  Restitutiecommissie  opdracht  te  geven  de  zaak  RC  1.6  te 
heropenen op grond van de door verzoekster ingediende nova. 

Bevindingen 
De  Restitutiecommissie  heeft  in  de  zaak  RC  1.6  haar  advies  reeds  afgegeven  in 
november  2003.  Daarin  werd  geconcludeerd  dat  het  bezitsverlies  door  de  heer 
F.W. Koenigs niet is aan te merken als onvrijwillig, ten gevolge van omstandigheden die 
direct in verband staan met het naziregime. De Restitutiecommissie adviseerde daarom 
de verzoeken om teruggave af te wijzen. De staatssecretaris van OCW  heeft vervolgens 
op 10 december 2003 conform dit advies besloten. 
Met  betrekking  tot  dit  punt  heeft  verzoekster  aangegeven  dat  zij  over  een  aantal  nova 
beschikt  (onder  meer  uit  een  biografie  over  D.G.  van  Beuningen,  geschreven  door 
Harry van Wijnen)  die  een  ander  licht werpen  op  de  gebeurtenissen  die  ertoe  hebben 
geleid dat de heer Van Beuningen de Koenigscollectie in 1940 in bezit heeft gekregen. 
Daarom heeft verzoekster de minister van OCW gevraagd om de Restitutiecommissie de 
opdracht te geven om de zaak RC 1.6 te heropenen en een nieuw advies uit te brengen 
met inachtneming van deze nova. 

De minister van OCW heeft echter geweigerd om de Restitutiecommissie de opdracht te 
geven  om het  reeds  afgegeven  advies  te  herzien. Hierdoor  houdt  de minister  volgens 
verzoekster echter de indruk in stand dat de Nederlandse Staat zich eigenaar van (delen 
van) de Koenigscollectie acht vanwege het advies RC 1.6  terwijl  dit,  gelet op de nova, 
nog niet onomstotelijk vaststaat. 

De minister van OCW geeft  in zijn  reactie aan dat het geven van een opdracht om de 
zaak  te  heropenen  naar  zijn mening  impliciet  een  beoordeling  zou  betekenen  over  de 
aangebrachte  nova.  Daarmee  zou  de  minister  onvoldoende  afstand  houden  tot  de 
onafhankelijke commissie. De minister heeft de Restitutiecommissie wel in kennis gesteld 
van de nova zodat de nieuwe  informatie  in de nog  lopende zaak RC 1.35 kan worden 
beoordeeld.  Mocht  dit  leiden  tot  een  andere  visie  op  het  bezitsverlies,  dan  heeft  dat 
natuurlijk  ook  effect  op  het  advies  inzake  RC  1.6.  Het  feitencomplex  rond  het



de Nat ionale ombudsman 

9 

2008.07003 

bezitsverlies  van  F.W.  Koenigs  is  in  beide  zaken  (RC  1.35  en  RC  1.6)  volgens  de 
minister hetzelfde. 

Verzoekster is van mening dat de minister op eigen initiatief zou moeten terugkomen op 
zijn  eerdere  beslissing  naar  aanleiding  van  het  advies  RC  1.6.  De  nieuwe  informatie 
waarover verzoekster  beschikt  en waar  de Restitutiecommissie  zich  over moet  buigen, 
doet volgens verzoekster een ander licht schijnen op de omstandigheden waaronder de 
heer Koenigs het bezit over zijn kunstcollectie verloren is. Dat houdt in dat de conclusies 
van het advies RC 1.6  nog niet onomstotelijk vaststaan 
De minister daarentegen is van mening dat terugkomen op zijn beslissing naar aanleiding 
van het afgegeven advies RC 1.6 in tegenspraak is met het uitgangspunt dat  gezien de 
positie  van  de  Nederlandse  Staat    de  beoordeling  van  de  claims  moet  worden 
overgelaten  aan  een  onafhankelijke  commissie.  Alleen  in  situaties  waarin  de 
Restitutiecommissie zich evident niet heeft gehouden aan de beleidskaders, kan er reden 
zijn om van het advies af te wijken. 

Uit  artikel  6  van  het  Besluit  adviescommissie  restitutieverzoeken  cultuurgoederen  en 
Tweede Wereldoorlog van  16  november  2001  (hierna;  het  Besluit) en  de  bijbehorende 
toelichting  valt  het  volgende  op  te  maken.  De  minister  draagt  er  zorg  voor  dat  de 
Restitutiecommissie over alle stukken kan beschikken die nodig zijn voor de uitoefening 
van haar taak. Nu verzoekster nova heeft aangebracht die van invloed kunnen zijn op het 
advies  van  de  Restitutiecommissie,  zal  de minister,  conform  artikel  6  van  het  Besluit, 
deze  nieuwe  informatie  aan  de  Restitutiecommissie  moeten  overleggen.  Overigens 
kunnen  verzoekers  informatie  over  hun  claim  ook  rechtstreeks  aan  de 
Restitutiecommissie toezenden. 

Tijdens de hoorzittingen is aan de orde gekomen dat er voor de beoordeling van nieuwe 
gegevens  die  betrekking  hebben  op  een  reeds  afgegeven  advies  door  de 
Restitutiecommissie  geen procedure is vastgesteld. In de praktijk tracht de minister van 
OCW daar pragmatisch mee om te gaan. Na de nova inzake RC 1.6 zijn in twee andere 
zaken  vergelijkbare  verzoeken  ontvangen.  Deze  verzoeken  heeft  de  minister 
doorgestuurd naar de Restitutiecommissie. De Restitutiecommissie zal beoordelen of er 
sprake  is  van  nieuwe  feiten  en  omstandigheden  en  of  die  zouden  moeten  leiden  tot 
heropening van de reeds afgesloten zaken. 
Gelet hierop doet verzoekster een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De minister heeft 
immers  de  door  haar  aangedragen  nova  niet  zonder  meer  doorgestuurd  aan  de 
Restitutiecommissie  maar  heeft  de  opdracht  gegeven  deze  nova  in  de  nog  lopende 
procedure mee te nemen. 

Beoordeling 
Het  beginsel  van  fair  play  houdt  voor  overheidsinstanties  in  dat  zij  burgers  de 
mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent dat de minister er 
zorg  voor  moet  dragen  dat  er  zorgvuldig  wordt  omgegaan  met  de  procedurele 
mogelijkheden  van  verzoekster  in  de  procedure  bij  de  Restitutiecommissie.  In  die 
procedure vervult de minister met betrekking tot de Koenigscollectie verschillende rollen.
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Zo claimt de minister dat de Nederlandse Staat eigenaar is maar dient hij tegelijkertijd te 
waarborgen  dat  de  Restitutiecommissie  haar  werk  onafhankelijk  en  ongehinderd  kan 
uitvoeren.  Tevens  stelt  de  minister  regels  ten  aanzien  van  het  werk  van  de 
Restitutiecommissie  en  bepaalt  de minister  of  de Restitutiecommissie  om advies wordt 
gevraagd.  Deze  verschillende  rollen  houden  het  risico  in  zich  dat  verzoekster  een 
ondergeschikte  positie  krijgt  in  de  toegang  tot  en  de  procedure  bij  de 
Restitutiecommissie. De minister moet daarom een zo neutraal mogelijke positie innemen 
ten aanzien van de wijze waarop de procedure bij de Restitutiecommissie verloopt. 

De minister stelt dat hij onvoldoende afstand houdt van de Restitutiecommissie als hij de 
Restitutiecommissie de opdracht zou geven om de zaak RC 1.6 te heropenen aangezien 
hij dan impliciet een oordeel geeft over de aangebrachte nova. 
Deze redenering houdt naar het oordeel van de Nationale ombudsman geen stand. Door 
de  Restitutiecommissie  de  opdracht  te  geven  om  de  zaak  te  heropenen  vanwege 
aangebrachte nova, geeft de minister geenszins een inhoudelijk oordeel over de waarde 
daarvan  maar  stelt  de  Restitutiecommissie  enkel  in  kennis  daarvan.  De 
Restitutiecommissie  zal  vervolgens  zelf  onafhankelijk  en  inhoudelijk  beoordelen  of  het 
eerder afgeven advies op grond van deze nova wordt gewijzigd. 

De  stelling  van  verzoekster  dat  de  minister  zich,  vanwege  het  advies  in  RC  1.6,  op 
eigendom beroept  terwijl  dit  nog niet onomstotelijk vaststaat, onderschrijft  de Nationale 
ombudsman niet. Het  is  inherent aan nova  in het algemeen dat die achteraf eventueel 
een ander licht op de zaak werpen. Dit geldt niet alleen voor zaken die voor advies zijn 
voorgelegd aan de Restitutiecommissie maar voor alle kwesties, al dan niet voorgelegd 
aan een onafhankelijke derde, waarover betrokkenen van mening verschillen. 
Uiteraard  is  het  wel  van  belang  dat  de  nieuwe  informatie  wordt  onderzocht  en 
beoordeeld.  Nu  gebeurt  dat  door  de  nova  in  de  lopende  procedure  RC  1.35  in  te 
brengen. 

Alles  overwegende  is  de  Nationale  ombudsman  van  oordeel  dat  de  minister  de  door 
verzoekster  aangedragen  nova  aan  de  Restitutiecommissie  had  moeten  voorleggen 
zonder  daarbij  procedurele  instructies  te  geven.  De  Restitutiecommissie  had  dan  zelf 
kunnen beoordelen in welke afgedane of lopende adviesprocedure de nieuwe informatie 
zou  moeten  worden  betrokken.  Dit  past  bij  de  onafhankelijkheid  van  de 
Restitutiecommissie. Tevens blijven de procedurele belangen van verzoekster voldoende 
gewaarborgd aangezien de minister dan geen enkele  invloed heeft op de wijze waarop 
de  Restitutiecommissie  omgaat  met  de  door  verzoekster  aangebrachte  nova.  In  de 
procedure  bij  de  Restitutiecommissie  blijven  de  minister  en  verzoekster  daardoor 
gelijkwaardige partijen. 
Nu  de minister  echter  heeft  aangegeven  dat  de  Restitutiecommissie  de  nova  dient  te 
beoordelen  in  de  zaak  RC  1.35  is  hij  naar  het  oordeel  van  de  Nationale  ombudsman 
onvoldoende  neutraal  gebleven  en  daardoor  niet  zorgvuldig  omgegaan  met  de 
procedurele mogelijkheden van verzoekster. Hiermee heeft hij gehandeld in strijd met het 
beginsel van fair play.
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Tijdens  de  hoorzittingen  is  gebleken  dat  de  minister  van  OCW  inmiddels  nieuwe 
informatie  zonder  nadere  instructies  aan  de Restitutiecommissie  doorstuurt. Het  is  dan 
aan  de  Restitutiecommissie  om  te  bepalen  hoe  met  de  nieuwe  informatie  wordt 
omgegaan  en  welke  gevolgen  dat  heeft.  De  Nationale  ombudsman  heeft  met 
instemming kennis genomen van deze werkwijze. 
Een en ander geeft de Nationale ombudsman aanleiding om de minister van OCW een 
aanbeveling  te  doen.  Met  deze  aanbeveling  wordt  eveneens  recht  gedaan  aan  het 
beroep van verzoekster op het gelijkheidsbeginsel. 

b.Bemoeienis van de minister met de Restitutiecommissie door het verzoek van de zoon 
van F.W.Koenigs om gehoord te worden door te leiden aan de Restitutiecommissie. 

Bevindingen 
De zoon van F.W. Koenigs heeft in een brief van 2 februari 2007 de minister van OCW 
gevraagd om zijn wens  te ondersteunen zijn standpunt voor de Restitutiecommissie  toe 
te lichten. Het betreft zijn standpunt ten aanzien van de verzameling van zijn vader en de 
ontwikkeling  daarvan  vanaf  1930.  De  minister  heeft  besloten  om  aan  dit  verzoek  te 
voldoen  en  heeft  op  15  augustus  2007  de  brief  van  de  zoon  doorgeleid  aan  de 
Restitutiecommissie  met  het  verzoek  de  brief  bij  de  zaken  RC  1.35  en  RC  1.85  te 
betrekken  opdat  de Restitutiecommissie  daarover  advies  kan  uitbrengen. Tevens  heeft 
de minister verzoekster hiervan op de hoogte gesteld. 
Verzoekster is van mening dat de minister het verzoek van de zoon van Koenigs om zijn 
standpunt  toe  te  lichten  openlijk  heeft  gesteund.  Daarmee  heeft  de  minister  niet  de 
gepaste  afstand  gehouden  tot  de  Restitutiecommissie.  Voorts  heeft  de  minister  door 
middel  van  de  zoon,  die  eerder  in  de  zaak  RC  1.6  een  verzoek  heeft  ingediend  tot 
afwijzing  van  de  claim  van  verzoekster,  een  platform  bij  de  Restitutiecommissie 
gecreëerd  voor  haar  eigen  standpunt.  Ten  slotte  stelt  verzoekster  dat  de  minister 
onbehoorlijk  heeft  gehandeld  door  de  betreffende  brief  pas  in  augustus  2007,  een  half 
jaar later, aan de Restitutiecommissie door te sturen. Dit is in strijd met artikel 6 lid 3 van 
het Instellingsbesluit.. 

De minister stelt echter dat er geen sprake is van ongepaste bemoeienis. Er zijn immers 
geen  inhoudelijke  uitlatingen  gedaan  over  dit  verzoek.  De  Restitutiecommissie  bepaalt 
zelf wie  zij  wel  en  niet  hoort. De minister  heeft  enkel  het  verzoek van  de  zoon  om  te 
worden gehoord, doorgeleid naar de Restitutiecommissie. 

In  het  Besluit  adviescommissie  restitutieverzoeken  cultuurgoederen  en  Tweede 
Wereldoorlog  staat  in  artikel  6  lid  2  dat  de  Restitutiecommissie  zich  rechtstreeks  tot 
derden kan wenden voor het verkrijgen van inlichtingen. In lid 3 staat dat de minister er 
zorg voor draagt dat de Restitutiecommissie over alle stukken die zij in verband met het 
uitoefenen  van  haar  taak  nodig  heeft  en  die  zich  in  het ministerie  bevinden,  tijdig  en 
volledig kan beschikken. De commissie adviseert uitsluitend op (schriftelijk) verzoek van 
de minister.
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Tijdens  de  hoorzittingen  is  door  verzoekster  aan  de  orde  gesteld  dat  de  zoon  van 
Koenigs zich in de reeds afgesloten zaak RC 1.6 aanvankelijk meldde als informant voor 
de  Restitutiecommissie  maar  vervolgens  op  24  maart  2003  een  eigen  verzoek  tot 
afwijzing van verzoeksters claim  indiende bij  de minister. De minister heeft dit verzoek 
doorgestuurd  aan  de  Restitutiecommissie.  Verzoekster  acht  deze  gang  van  zaken 
onbehoorlijk.  Niet  alleen  omdat  het  adviseren  over  een  verzoek  tot  afwijzing  van  een 
claim  niet  binnen  het mandaat van  de Restitutiecommissie  past maar vooral  omdat  de 
zoon van de heer Koenigs zelf belanghebbende werd in de advisering over haar verzoek. 
Voorts werd zij te laat geïnformeerd over dit "tegenverzoek" zodat zij zich daar niet tegen 
heeft kunnen verweren in de procedure bij de Restitutiecommissie. 

De minister van OCW geeft  in  reactie hierop aan dat het verzoek van de zoon van de 
heer Koenigs om verzoeksters claim tot teruggave af te wijzen, conform het bepaalde in 
artikel  6  lid  3  Instellingsbesluit  en  gelijk  aan  andere  ontvangen  informatie,  aan  de 
Restitutiecommissie  is  doorgestuurd.  De  Restitutiecommissie  heeft  dit  verzoek  ter 
kennisgeving aangenomen, zo staat in het advies RC 1.6. De minister heeft hiermee op 
geen  enkele  wijze  een  platform  voor  haar  eigen  standpunt  willen  creëren  bij  de 
Restitutiecommissie maar  acht  het  van  belang  dat  de  commissie van  alle  standpunten 
over een bepaalde zaak kennis kan nemen. De minister acht de Restitutiecommissie ook 
voldoende in staat om een dergelijk verzoek tot afwijzing op haar merites en in het licht 
van de onderhavige zaak te beoordelen. 

Beoordeling 
Het  beginsel  van  fair  play  houdt  voor  overheidsinstanties  in  dat  zij  burgers  de 
mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent voor de procedure 
bij de Restitutiecommissie dat de minister een voldoende neutrale positie moet innemen 
ten aanzien van de inhoud van de beschikbare informatie. Deze neutrale positie houdt in 
dat  de  minister  er  zorg  voor  draagt  dat  de  Restitutiecommissie  over  alle  informatie 
beschikt die van belang kan zijn voor haar advies. 

Gelet  op  het  bepaalde  in  artikel  6  van  het  Besluit  en  vanwege  zijn  relatie  tot  de 
Koenigscollectie en de informatie die hij hierover kan verstrekken is het naar het oordeel 
van  de  Nationale  ombudsman  dan  ook  juist  dat  de  minister  het  verzoek,  gedateerd 
2 februari  2007,  van  de  zoon  om  te  worden  gehoord  heeft  doorgeleid  naar  de 
Restitutiecommissie. Hiermee heeft de minister zich neutraal opgesteld ten aanzien van 
informatie  en  ervoor  gezorgd  dat  de Restitutiecommissie  over  alle  relevante  informatie 
kan beschikken. 
In  de  brief  van  de  minister  waarmee  het  verzoek  is  doorgeleid,  staat  slechts  dat  de 
minister heeft besloten om het verzoek van de zoon van Koenigs om zijn standpunt ten 
aanzien  van  de  Koenigscollectie  aan  de  Restitutiecommissie  toe  te  lichten,  te 
ondersteunen. Op  geen  enkele  wijze  geeft  de minister  een  inhoudelijk  standpunt weer 
over het verzoek van de zoon. 
De Nationale ombudsman deelt dan ook niet de mening van verzoekster dat hier sprake 
is van ongepaste bemoeienis.
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Wel  is  de  Nationale  ombudsman  van  mening  dat  de  minister  van  OCW  zich  moet 
inspannen  om  ontvangen  informatie  zo  spoedig  mogelijk  aan  de  Restitutiecommissie 
door te sturen. Het moge duidelijk zijn dat een termijn van een half jaar na ontvangst daar 
niet aan voldoet. 

Met betrekking  tot het doorsturen van het verzoek  tot afwijzing van verzoeksters claim, 
gedateerd 24 maart 2003, is de Nationale ombudsman van oordeel dat, ondanks het feit 
dat een dergelijk verzoek wellicht niet binnen het mandaat van de Restitutiecommissie 
valt,  ook dit gezien moet worden in het licht van artikel 6 lid 3  van het Instellingsbesluit. 
De Restitutiecommissie dient over alle informatie die betrekking heeft op haar advies, te 
kunnen beschikken. Het is vervolgens aan het oordeel van de Restitutiecommissie om te 
bepalen of de informatie van invloed is op haar advies. 

c.De minister weigert om de Restitutiecommissie de opdracht te geven om de herkomst 
van het schilderij van Herri met de Bles te onderzoeken. 

Bevindingen 
Het schilderij van Herri met de Bles maakte onderdeel uit van de Koenigscollectie en is 
op  dit  moment  aanwezig  in  het  Museum  of  Fine  Arts  (MFA)  in  Boston,  VS.  Uit  de 
briefwisseling  tussen  verzoekster  en  het  museum  blijkt  dat  beiden  willen  laten 
onderzoeken  wat  de  herkomst  is  van  het  schilderij  en wie  de  rechtmatige  eigenaar  is. 
Daarom  hebben  verzoekster  en  het  museum  in  Boston  de  wens  dat  de 
Restitutiecommissie een advies hierover geeft. 
De Restitutiecommissie kan, zo blijkt uit artikel 2 van het Besluit, alleen in opdracht van 
de minister een advies uitbrengen. Uit artikel 2, lid 2, blijkt dat de Restitutiecommissie ook 
een  advies  kan  uitbrengen  over  een  geschil  tussen  de  oorspronkelijke  eigenaar  en  de 
huidige bezitter van cultuurgoederen. 
Verzoekster  heeft  de minister  van OCW  daarom  gevraagd  om  de  Restitutiecommissie 
een advies  te laten uitbrengen over het schilderij van Herri met de Bles. Dit advies zou 
moeten uitwijzen of het museum het schilderij aan verzoekster zou moeten overdragen. 
De minister heeft dit geweigerd. 

De minister heeft in zijn reactie gewezen op de specifieke herkomstgeschiedenis van de 
Koenigscollectie  (d.w.z.  de  zakelijke  context  waarin  Franz  Koenigs  het  bezit  van  zijn 
collectie verloor, de verkoop door de bank aan Van Beuningen, alsmede de onwettige en 
nietige doorverkoop van een deel van de collectie door Van Beuningen aan de Duitser 
Posse) en de Koninklijke Besluiten die tijdens en kort na de oorlog zijn uitgevaardigd. Op 
grond  daarvan  acht  de  Nederlandse  Staat  zich  rechtmatig  eigenaar  van  de 
Koenigscollectie. Hiertoe behoort ook het schilderij Herri met de Bles. 
Ook geeft de minister aan dat ingevolge de Washington Principles 1998 in Nederland de 
Restitutiecommissie  is  ingesteld. Hiermee  is  invulling  gegeven  aan  de  aanbeveling  om 
alternatieve  geschillenbeslechting  of  mediation  in  te  richten  ten  aanzien  van 
eigendomsgeschillen over cultuurgoederen. 
De minister heeft de Restitutiecommissie  in november 2002 gevraagd om advies uit  te 
brengen over de kwestie van het schilderij van Herri met de Bles. De minister heeft de
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Restitutiecommissie  gevraagd  advies  hierover  uit  te  brengen  op  grond  van  haar 
“reguliere  adviestaak”  (artikel  2,  lid  1,  Instellingsbesluit).  Volgens  de  minister  was  de 
redenering  hierachter  dat  het  hier  gaat  om  een  aangelegenheid  tussen  de  Staat  en 
verzoekster  en  niet  om  een  geschil  tussen  derden  (verzoekster  en  het  museum).  De 
Restitutiecommissie heeft dit verzoek niet gehonoreerd omdat het schilderij niet reeds in 
het bezit is van de Nederlandse Staat. De toenmalige staatssecretaris kon op haar beurt 
niet instemmen met het voorstel van de Restitutiecommissie om deze kwestie als geschil 
tussen verzoekster  en  het museum aan  de  commissie voor  te  leggen. Reden  hiervoor 
was dat dit voorstel maar al te gemakkelijk geïnterpreteerd kan worden als een impliciete 
afstand  door  de  Staat  van  haar  eigendomsclaim  op  het  schilderij.  Verder  betoogt  de 
minister dat er geen sprake is van een eigendomsgeschil tussen derden, omdat het MFA 
zelf immers niet het eigendom van het schilderij claimt. 

Verzoekster  is  echter  van mening  dat  de Nederlandse Staat  op  basis van  naoorlogse 
besluiten slechts houder is tot de rechtmatige eigenaar is gevonden. Het is, zo motiveert 
verzoekster,  daarom  niet  juist  dat  de  Nederlandse  Staat  zelf  aanspraak maakt  op  het 
schilderij en de Restitutiecommissie heeft voorgesteld om een advies uit te brengen alsof 
het  schilderij  zich  in  het  bezit  van  de  Nederlandse  Staat  bevindt.  Ook  benadrukt 
verzoekster dat de minister onbehoorlijk heeft gehandeld door geen gehoor te geven aan 
haar  verzoek  om  de  Restitutiecommissie  een  advies  te  laten  geven  inzake  het 
eigendomsgeschil  tussen haar en het museum in Boston. Hiermee heeft de minister  in 
strijd  gehandeld  met  de  Washington  Principles  1998,  waarin  ten  aanzien  van 
eigendomsgeschillen  van  tegoeden  afkomstig  uit  de  periode  van  de  Tweede 
Wereldoorlog  alternatieve  geschillenbeslechting  of  mediation  wordt  aanbevolen. 
Aangezien  de Staat  zelf  geen  eigenaar  is  van  het  schilderij,  zou  de minister  zich  juist 
moeten  inspannen  om  het  schilderij  door  onderzoek  en  advies  van  de  onafhankelijke 
Restitutiecommissie terug te laten keren bij de rechtmatige eigenaar. 

Nu de minister de Restitutiecommissie geen opdracht wil geven om advies uit te brengen 
over  het  schilderij  als  zijnde  een  geschil  tussen  verzoekster  en  het  museum  en  de 
Restitutiecommissie zelf het verzoek van de minister om advies uit te brengen over het 
schilderij  als  zijnde  een  geschil  tussen  verzoekster  en  de  Nederlandse  Staat  niet 
honoreert, strandt de zaak. 

Beoordeling 
Het  beginsel  van  fair  play  houdt  voor  overheidsinstanties  in  dat  zij  burgers  de 
mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent dat de minister er 
zorg voor moet dragen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de procedurele mogelijk 
heden van verzoekster ten aanzien van eventuele teruggave van de Koenigscollectie. 

Verzoekster zou willen dat de Restitutiecommissie onderzoek doet naar de herkomst van 
het schilderij Herri met de Bles en een advies uitbrengt over wie de rechtmatige eigenaar 
is. De Restitutiecommissie is materieel ook uitstekend toegerust om een dergelijk advies 
te geven. De formele regelgeving biedt in deze kwestie echter geen mogelijkheden. De 
overheid  heeft  in  de  betreffende  regelgeving  niet  voorzien  in  situaties  zoals  de
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onderhavige. Maar de werkelijkheid levert blijkbaar andere zaken op dan alleen die zaken 
waar de regelgeving op is ingericht. Voor verzoekster houdt dit in dat zij op dit moment bij 
de  Restitutiecommissie  geen  procedurele  mogelijkheden  heeft  ten  aanzien  van  het 
schilderij  Herri  met  de  Bles,  terwijl  deze  commissie  vanwege  haar  specifieke  taak  en 
expertise  wel  de  aangewezen  autoriteit  hiervoor  is.  Nu  de  overheid  in  de  regelgeving 
betreffende de Restitutiecommissie advisering in een situatie als deze, niet mogelijk heeft 
gemaakt, wordt  verzoekster  beperkt  in  haar  procedurele mogelijkheden. Dat  is  in  strijd 
met het beginsel van fair play. 
De Nationale ombudsman kan zich voorstellen dat de Restitutiecommissie meer invulling 
kan geven aan hetgeen waar zij voor is ingesteld, als zij ook in kwesties zoals Herri met 
de  Bles  een  advies  kan  geven.  Dit  doet  ook  recht  aan  de  reden  waarom  de 
Restitutiecommissie  is  ingesteld.  Tevens  past  het  binnen  de  taak  van  de 
Restitutiecommissie en haar expertise op dit terrein. 
De  Nationale  ombudsman  ziet  dan  ook  aanleiding  om  de  minister  van  OCW  een 
aanbeveling te doen. 

d.De minister weigert om de collectie terug te geven terwijl de Staat geen eigenaar is. 

Bevindingen 
Verzoekster  heeft  aangegeven,  daarbij  gesteund  door  diverse  deskundigen,  dat  F.W. 
Koenigs het eigendom van zijn kunstcollectie nooit heeft willen overdragen. Hij heeft altijd 
voor ogen gehad om de collectie bij elkaar  te houden en als geheel  ten toon  te stellen. 
Over de mogelijkheden hiertoe sprak hij destijds ook met het museum Boymans. Dat de 
collectie  toch  uiteen  is  gevallen,  is  een  hard  gelag.   De  heer Koenigs  kon  begin  jaren 
dertig  niet meer  beschikken  over  zijn Duitse  tegoeden. Daarom  sloot  hij  een  overeen 
komst met de bank Lisser & Rosenkranz   waarbij hij een bedrag  leende en de collectie 
als onderpand gold. Deze overeenkomst is naar de mening van verzoekster echter een 
overeenkomst  fiducia  cum  amico.  De  heer  Koenigs  en  de  bank  hebben  nimmer  de 
bedoeling gehad om het eigendom over  te dragen. Hiervoor  is, aldus verzoekster, ook 
geen  juridische  grondslag  te vinden. Door  de  dreigende  inval  van  de Duitsers  was  de 
joodse bank Lisser & Rosenkranz echter gedwongen te liquideren. De heer Koenigs was 
op  dat moment  niet  in  staat  om  zijn  lening, waarvoor  zijn  kunstcollectie  als  onderpand 
gold,  af  te  lossen.  Verzoekster  benadrukt  dat  dat  niet  te  wijten  was  aan  financieel 
onvermogen.  Door  de  hectiek  in  die  tijd  en,  zo  laat  verzoekster  weten,  door 
vooropgezette kwade bedoelingen is de collectie toen voor een te laag bedrag verkocht 
aan Van Beuningen. De bank had echter nooit tot verkoop van de collectie over mogen 
gaan omdat het eigendom van de collectie nooit was overgedragen. Verzoekster is dan 
ook van mening dat F.W. Koenigs de collectie onvrijwillig en door omstandigheden die 
direct verband hielden met het naziregime is kwijtgeraakt. Verzoekster heeft daarom een 
verzoek tot teruggave van de collectie ingediend. 

Zoals  in  het  voorgaande  al  aan  de  orde  is  geweest,  is  de minister  van mening  dat  de 
Nederlandse Staat eigenaar is van de collectie. De Nederlandse regering stelt zich op het 
standpunt dat de eigendom van de Koenigscollectie ingevolge internationaal en nationaal 
recht beschouwd moet worden als te zijn overgegaan op de Nederlandse Staat. Koenigs,
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zo  stelt  de  minister  van  OCW,  heeft  de  collectie  in  1935  immers  bij  wijze  van 
zekerheidstelling voor  een  substantiële  geldlening  in  fiduciaire  eigendom overgedragen 
aan  de  bank  Lisser  &  Rosenkranz.  Bij  afbetaling  van  de  geldlening  zou  Lisser  & 
Rosenkranz ten behoeve van F.W. Koenigs weer afstand doen van het eigendomsrecht 
en  zou  het  eigendom  weer  bij  F.W.  Koenigs  terugkeren.  Aangezien  bij  het  opeisbaar 
worden van de lening, deze niet kon worden afgelost, zo stelt de minister, bleef op grond 
van de overeenkomst tussen Koenigs en de bank uit 1935 de eigendom van de collectie 
bij  de  bank.  De  bank  heeft  de  collectie  vervolgens  verkocht  aan  onder  andere 
D.G. van Beuningen,  die  op  zijn  beurt  een  deel  van  de  collectie  doorverkocht  aan  de 
Duitser  Posse.  Op  basis  van  diverse  Koninklijke  Besluiten,  zo  geeft  de  minister  aan, 
waren  laatstgenoemde  transacties  (verkoop  aan  Duitsers)  onwettig  en  nietig  en  is  het 
eigendomsrecht overgegaan op de Nederlandse Staat. 

De minister heeft de Restitutiecommissie opdracht gegeven om een advies  te geven of 
de collectie aan verzoekster moet worden teruggegeven. 

De Restitutiecommissie heeft in haar advies RC 1.6 een uitspraak gedaan over de vraag 
of de heer Koenigs de collectie onvrijwillig en als gevolg van omstandigheden die in direct 
verband  staan met  het  naziregime,  is  verloren. De Restitutiecommissie  is  van mening 
dat  hier  geen  sprake  van  is  en  heeft  de  minister  geadviseerd  om  de  verzoeken  tot 
teruggave  van  verzoekster,  af  te  wijzen.  De  minister  heeft  overeenkomstig  dit  advies 
beslist. 

Beoordeling 
Het  beginsel  van  fair  play  houdt  voor  overheidsinstanties  in  dat  zij  burgers  de 
mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent dat de minister er 
zorg  voor  moet  dragen  dat  er  zorgvuldig  wordt  omgegaan  met  de  procedurele 
mogelijkheden  van  verzoekster  ten  aanzien  van  het  eigendomsvraagstuk  van  de 
Koenigscollectie. 
Ten  aanzien  van  dit  punt  geldt  dat  de minister  en verzoekster  van mening verschillen 
over  een  juridisch  vraagstuk  namelijk;  zijn  er  gronden  voor  teruggave  van  de 
Koenigscollectie aan verzoekster? 
Door  het  verzoek  tot  teruggave  van  verzoekster  aan  de  Restitutiecommissie  voor  te 
leggen,  heeft  de minister  gehandeld  conform  de  nationale  afspraken  hierover.  Tevens 
zijn  de  procedurele  mogelijkheden  van  verzoekster  door  haar  verzoek  aan  de 
Restitutiecommissie  voor  te  leggen,  voldoende  benut.  Het  onderzoek  van  de 
Restitutiecommissie heeft  inmiddels geleid tot het advies RC 1.6 waarin het verzoek  tot 
teruggave wordt afgewezen. De minister heeft dit advies  opgevolgd. 
Het feit dat er nog niet over alle verzoeken tot teruggave een advies is uitgebracht, maakt 
niet dat het  standpunt van verzoekster  ten aanzien van de eigendomsvraag  leidend  is. 
Zowel verzoekster als de minister hebben  immers hun (juridische) argumenten waarom 
zij  menen  eigenaar  te  zijn.  Een  onafhankelijke  derde,  de  Restitutiecommissie,  zal  hier 
uitsluitsel over moeten geven.  In dat opzicht  zijn verzoekster en de minister van OCW 
volledig gelijkwaardig.
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Tegen  het  besluit  van  de minister  om het  verzoek  tot  teruggave  af  te wijzen,  staat  de 
civiele  procedure  open.  Ook  in  die  procedure  zijn  de  minister  en  verzoekster  gelijk 
waardig tegenover de rechter, de onafhankelijke derde. 

Dat de minister tot op heden het standpunt inneemt dat de Nederlandse Staat eigenaar is 
van de collectie, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman, gelet op de advisering 
van de Restitutiecommissie tot nu toe, niet onredelijk. Tevens zijn de minister en verzoek 
ster in deze gelijkwaardige partijen, aangezien een onafhankelijke derde uiteindelijk een, 
zo goed als bindend, advies geeft over het geschil. 
De minister heeft op dit punt niet in strijd met het beginsel van fair play gehandeld. 

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel: 

Verzoekster klaagt erover dat de Nederlandse Staat, als houder van de collectie, zich in 
woord en gebaar gedraagt alsof zij eigenaar van die collectie is. 

Bevindingen 
Verzoekster stelt dat de Nederlandse Staat slechts houder is van de collectie. Immers, de 
heer  Koenigs  is  het  bezit  van  zijn  kunstcollectie  onvrijwillig  en  enkel  door  omstandig 
heden die direct verband hielden met het naziregime, verloren. Door zich  in woord en 
daad  te  gedragen  alsof  zij  eigenaar van  de  collectie  is,  handelt  de Nederlandse Staat 
naar de mening van verzoekster daarom onbehoorlijk. De stelling van verzoekster vloeit 
voort uit juridische bepalingen en internationale naoorlogse afspraken. Het uitgangspunt 
is, zo stelt zij, om de kunst te beheren totdat de rechtmatige eigenaar is teruggevonden. 
Daarbij past de opstelling van Nederlandse Staat ten opzichte van het eigendom van de 
Koenigscollectie  niet  in  het  verruimde  restitutiebeleid,  dat  een  moreelethische 
benadering  voorstaat.  De  huidige  opstelling  van  de  Staat  is  een  kille,  formele  en 
bureaucratische  opstelling.  En  die  opstelling  is  nu  juist  door  het  aannemen  van  het 
verruimde  restitutiebeleid  verworpen.  Dat  de  minister  dan  toch  vasthoudt  aan  zijn 
opvatting over het eigendom van de Koenigscollectie is onbehoorlijk want in strijd met het 
aangenomen  verruimde  restitutiebeleid.  Tevens  zijn  volgens  verzoekster  nog  niet  alle 
relevante  feiten  en  omstandigheden  door  de  Restitutiecommissie  beoordeeld.  De  door 
haar aangedragen nova zijn  immers nog niet betrokken bij  de advisering over de wijze 
waarop de heer Koenigs het bezit over de collectie is verloren. Desondanks gedraagt de 
Nederlandse Staat zich  in woord en gebaar alsof zij eigenaar  is van de collectie. Dit  is 
onbehoorlijk, zo stelt verzoekster. 

De minister heeft in dit verband gewezen op de zakelijke context waarin de heer Koenigs 
het  bezit  van  zijn  collectie  verloor  (aflossing  van  een  schuld).  De  minister  ziet  zijn 
standpunt op dit punt bevestigd door het advies van de Restitutiecommissie  in de zaak 
RC  1.6.  Verder  heeft  de minister  toegelicht  dat  de  doorverkoop  van  een  deel  van  de 
collectie  (o.a.  door  Van  Beuningen)  aan  de  Duitsers  Miedl  en  Posse  op  basis  van 
internationaal en nationaal  recht dient  te worden beschouwd als onwettig en nietig. De 
eigendomsclaim  van  de  Nederlandse  Staat  berust  op  de  specifieke  herkomst 
geschiedenis (zoals hiervoor uiteengezet) van de Koenigscollectie in combinatie met de
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in de reactie van de minister toegelichte regels van internationaal en nationaal recht. De 
kwalificatie “onbehoorlijk” is daarop naar het oordeel van de minister niet van toepassing, 
omdat de regering altijd te goeder trouw heeft gehandeld op basis van een in haar ogen 
gelegitimeerde aanspraak op de collectie. De regering acht het dan ook gerechtvaardigd 
dat  zij  het  belang  van  de  Staat  als  rechthebbende  een  rol  heeft  laten  spelen  in  haar 
standpuntbepaling bij diverse aangelegenheden. 
Echter, op het moment dat de Restitutiecommissie positief adviseert over een verzoek tot 
teruggave,  zal  de minister  –  na  de  gebruikelijke  toets  aan  de  uitgangspunten  van  het 
restitutiebeleid   het verzoek inwilligen. 

Door de instelling van de Restitutiecommissie heeft de regering, zo stelt de minister, een 
passende invulling gegeven aan de discretionaire ruimte die de internationale afspraken 
aan  de  afzonderlijke  staten  laten  om,  binnen  de  context  van  de  eigen  wettelijke 
systematiek,  barrières voor  restitutie  op  te  lossen. Eventuele  teruggave  is  een  privaat 
rechtelijk  aangelegenheid.  De  Restitutiecommissie  is  opgesteld  in  de  lijn  van  de 
Washington  Principles  1998.  Hiermee  is  invulling  gegeven  aan  een  (alternatieve) 
oplossing om de eigendomgeschillen te beslechten. 
In het kader van de restitutieprocedure staat de vraag centraal of de Staat op grond van 
de  uitgangspunten  van  het  verruimde  restitutiebeleid  afstand moet  doen van  roofkunst 
ten  behoeve  van  de  oorspronkelijke  rechthebbenden  die  hun  kunstbezit  destijds  als 
gevolg  van  omstandigheden  die  direct  verband  hielden met  het  naziregime  onvrijwillig 
hebben verloren. Als daarvan sprake is, doet de Staat, zo laat de minister weten, afstand 
van de eigendom van het betreffende kunstwerk. Gelet hierop, valt naar het oordeel van 
de minister niet in te zien dat de positie van de Staat als eigenaar tegengesteld is aan de 
morele doelstellingen van het restitutiebeleid. Ook in het geval van de Koenigscollectie is 
de  eigendomspositie  van  de  Staat  niet  van  invloed  op  de  restitutieprocedures  die 
verzoekster  aanhangig  heeft  gemaakt;  haar  restitutieverzoeken  zijn  aan  de 
Restitutiecommissie voorgelegd  en worden    evenals andere  claims    getoetst  aan  het 
restitutiebeleid. 

Beoordeling. 
Het verbod van vooringenomenheid houdt in dat overheidsinstanties zich actief opstellen 
om  iedere  vorm  van  een  vooropgezette  mening  of  de  schijn  van  partijdigheid  te 
vermijden. Dit  betekent  dat  de minister  van OCW zich  in  zijn  gedragingen  ervan moet 
vergewissen dat  zijn optreden past bij  de huidige stand van zaken  ten aanzien van de 
Koenigscollectie. 

Verzoekster stelt dat de Nederlandse Staat slechts houder van de collectie is en zich als 
zodanig  moet  gedragen.  Hiervoor  draagt  zij  verschillende  argumenten  aan,  het 
merendeel juridisch van aard. 
De  minister  heeft  een  andere  opvatting  over  wie  zich  eigenaar  mag  noemen  van  de 
Koenigscollectie. De minister baseert zich hierbij eveneens op juridische argumenten. 
De rechter zal uiteindelijk een uitspraak moeten doen over dit civielrechtelijke dispuut.
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De Nationale ombudsman beoordeelt het optreden van de minister  in het kader van de 
behoorlijkheid en toetst daarbij aan het verbod van vooringenomenheid. 
De  minister  voelt  zich  in  zijn  standpunt  gesteund  door  het  advies  RC  1.6  van  de 
Restitutiecommissie. In dit advies is de Restitutiecommissie tot de conclusie gekomen dat 
de minister van OCW de kunstwerken uit de Koenigscollectie niet aan verzoekster hoeft 
te  restitueren.  Dit  advies  heeft  de  minister  opgevolgd  en  hij  heeft  het  verzoek  om 
teruggave  afgewezen.  Op  dit  moment  zijn  er  geen  andere  onafhankelijke  procedures 
afgerond  waaruit  blijkt  dat  de  minister  ten  aanzien  van  de  Koenigscollectie  een 
onhoudbaar standpunt inneemt. Het feit dat de minister zich overeenkomstig zijn visie op 
het eigendom van de Koenigscollectie gedraagt, is in beginsel dan ook niet in strijd met 
het  verbod  van  vooringenomenheid.  Uit  het  onderzoek  en  de  beschikbare  stukken  is 
voorts  niet  gebleken  dat  de  Nederlandse  Staat  dan  wel  een  representant  van  de 
Nederlandse Staat,  zoals de minister van OCW, zich op enig moment  in deze kwestie 
partijdig  of  vooringenomen  heeft  gedragen.  Ook  in  de  publieke  uitingen  van 
(representanten van) de Nederlandse Staat is dit niet het geval. 

Met  betrekking  tot  de  keuze  om  het  restitutiebeleid  tijdelijk  te  verruimen,  neemt  de 
minister  geen  ander  standpunt  in  over  haar  eigendomsrechten maar  over  restitutie  op 
morele gronden. Daarbij is van belang of het bezitsverlies onvrijwillig was en het gevolg 
van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. 
Alles  overwegende  is  de Nationale  ombudsman met  betrekking  tot  dit  klachtonderdeel 
van  oordeel  dat  de  minister  niet  heeft  gehandeld  in  strijd  met  het  verbod  van 
vooringenomenheid. 

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel: 

Verzoekster  klaagt  erover  dat  de  Nederlandse  Staat  haar  niet  ondersteunt  in  haar 
pogingen om een deel van de collectie uit Rusland te recupereren. 

Bevindingen 
Verzoekster  heeft  de  Nederlandse  Staat  gevraagd  om  haar  te  ondersteunen  in  haar 
pogingen  om  het  deel  van  de  Koenigscollectie  dat  zich  in  Rusland  bevindt  terug  te 
krijgen. 
De Nederlandse Staat is echter op eigen titel bezig om dit deel van de collectie terug in 
Nederland te krijgen. Nadat de collectie terug in Nederland is, zo geeft de minister aan, 
kan  de  Restitutiecommissie  een  advies  geven  over  teruggave  van  deze  collectie  aan 
verzoekster. 
Uit de beschikbare stukken  blijkt dat  ten aanzien van deze kwestie overleg  is geweest 
tussen  verzoekster  en  het  Ministerie  van  OCW.  De  lezingen  hierover  lopen  uiteen. 
Volgens  het  Ministerie  van  OCW  is  in  goed  overleg  besproken  dat  gesondeerd  zou 
worden  in  hoeverre  de  Russische  Federatie  een  individuele  claim  zou  behandelen. 
Daaruit  is  gebleken  dat  Nederland  haar  eigen  claim  zou  moeten  intrekken  en  daarbij 
zouden  de  gemaakte  vorderingen  teniet  worden  gedaan.  Verzoeksters  eigen  claim, 
ondersteund door Nederland,  zou van het begin af aan moeten worden beoordeeld en
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Rusland heeft al te kennen gegeven dat een particuliere claim, waarbij een staat slechts 
als doorgeefluik dient, niet ontvankelijk zal worden verklaard. 
Volgens  het  Ministerie  van  OCW  is  het  daarom  in  beider  belang  dat  de  Nederlandse 
Staat haar claim doorzet zodat de collectie zo snel mogelijk naar Nederland komt. Dan 
kan  de  Restitutiecommissie  desgevraagd  een  advies  uitbrengen  over  teruggave  aan 
verzoekster. 

Verzoekster bestrijdt deze lezing en stelt dat haar persoonlijke claim juist meer kans van 
slagen zou hebben. Zij baseert zich daarbij ook op uitlatingen van ambtenaren. Een hoge 
Duitse  ambtenaar  was  op  een  conferentie  over  Beutekunst  aangesproken  door  de 
minister van Cultuur van de Russische Federatie. Deze minister zou  te kennen hebben 
gegeven dat de Russische Federatie eerder bereid zou zijn om de claim van verzoekster 
op morele gronden toe  te kennen dan de claim van de Nederlandse Staat, die enkel  is 
gebaseerd  op  een  met  Hitler  collaborerende  zakenman  (Van  Beuningen)  die  geheel 
vrijwillig en op eigen initiatief verkocht. 
Verzoekster  laat  weten  dat  zij  de  Nederlandse  regering  hier  direct  over  heeft 
geïnformeerd maar die wilde de eigen claim niet  loslaten. De Nederlandse Staat  stelde 
toen  voor  om  haar  eigen  claim  te  laten  vergezellen  door  een  claim  waarin  de 
Nederlandse Staat verzoekster vertegenwoordigt zonder die claim te ondersteunen. Hier 
zag de Russische regering (uiteraard) niets in. 

De minister stelt zich op het standpunt dat interstatelijke recuperatie en restitutiekwesties 
worden  beheerst  door  de  beginselen  van  het  internationale  recht.  Op  basis  van  het 
nationale  recht  kan  vervolgens  door  Nederland  worden  bezien  wie  als  rechtmatig 
eigenaar dient te worden aangemerkt. 
De basis voor het feit dat de Nederlandse Staat de in Rusland verblijvende delen van de 
Koenigscollectie  voor  zichzelf  recupereert  is,  volgens  de minister  van OCW,  evenzeer 
gelegen  in  de  legitimiteit  van  de  aanspraak  van  de  Staat  op  de  Koenigscollectie.  De 
herkomstgeschiedenis  als  ook  de  juridische  aspecten  gelden  evenzeer voor  de  nog  in 
Rusland  verblijvende  tekeningen,  aldus  de  minister.  De  Russische  Federatie  heeft  de 
Nederlandse  claim  ontvankelijk  verklaard.  Volgens  de  minister  is  van  Russische  zijde 
kenbaar gemaakt dat een claim louter door een staat voor een particulier ingediend (zgn. 
“postbusfunctie”),  maar  niet  door  de  staat  zelf  gevoerd,  op  basis  van  de  Russische 
wetgeving  nietontvankelijk  verklaard  zou  worden.  Tevens  is  van  Russische  zijde 
opgemerkt dat, indien Nederland een nieuwe claim namens verzoekster zou voeren en 
de eigen claim zou intrekken, de gehele procedure van vooraf aan diende te beginnen. 
Dit zou een beduidende vertraging betekenen. Hierover is met verzoekster gesproken. 
Voorts  geeft  de minister  aan  dat  het  recuperatiebeleid  (brief  van  14  juli  2000  aan  de 
Tweede  Kamer)  als  uitgangspunt  heeft  dat  de  Staat  voor  zichzelf  recupereert  en  dat 
onder  omstandigheden  particulieren  kunnen  worden  ondersteund  bij  het  indienen  van 
recuperatieverzoeken die gericht zijn op herstel van het bezit van de vroegere eigenaar. 
Het  is dus niet zo dat het eigendom van de Nederlandse Staat bij  recuperatie altijd zal 
prevaleren boven rechten van anderen, aldus de minister.
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Beoordeling 
Het  beginsel  van  fair  play  houdt  voor  overheidsinstanties  in  dat  zij  burgers  de 
mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. Dat betekent dat de minister er 
zorg  voor  moet  dragen  dat  er  zorgvuldig  wordt  omgegaan  met  de  procedurele 
mogelijkheden  van  verzoekster  ten  aanzien  van  het  eigendomsvraagstuk  van  de 
Koenigscollectie. 

Uit het voorgaande valt wederom op te maken dat zowel verzoekster als de Nederlandse 
Staat  zich  rechthebbende  achten  van  het  deel  van  de  Koenigscollectie  dat  zich  in 
Rusland bevindt. 
In voorgaande beoordelingen is  reeds aangegeven dat het niet  tot de bevoegdheid van 
de Nationale ombudsman behoort om een oordeel  te vellen over de  juistheid van deze 
twee verschillende, op juridische argumenten gebaseerde, opvattingen. 
Wel  toetst  de  Nationale  ombudsman  of  de  behoorlijkheid  in  het  gedrang  komt,  als  de 
Nederlandse Staat handelt conform haar opvatting. 

De Restitutiecommissie heeft  tot  taak  te adviseren over  teruggave van,  in dit geval, de 
Koenigscollectie  aan  verzoekster.  In  de  procedure  bij  de  Restitutiecommissie  zijn 
verzoekster  en  de  minister  gelijkwaardige  partijen  en  de  advisering  komt  geheel 
onafhankelijk tot stand. Gelet op het beginsel van fair play, is de Nationale ombudsman 
van mening dat de minister er  zorg voor moet dragen dat  verzoekster op geen enkele 
manier belemmerd wordt in de toegang tot de Restitutiecommissie. Voor een advies over 
teruggave aan verzoekster  is het echter noodzakelijk dat de collectie zich  in Nederland 
bevindt. 
Zowel de minister als verzoekster hebben er belang bij dat het deel van de collectie dat 
zich in Rusland bevindt, zo snel mogelijk terugkomt in Nederland. Uit de stukken blijkt dat 
de  Nederlandse  Staat  in  haar  recuperatiepogingen  al  vorderingen  heeft  gemaakt.  De 
Nationale  ombudsman  acht  het  standpunt van  de Staat  voldoende  aannemelijk  dat  de 
procedurele mogelijkheden van de Staat binnen de Russische wetgeving op dit moment 
een grotere kans van slagen hebben aangezien de Staat ontvankelijk is verklaard in haar 
claim.  Indien  de  Staat  haar  claim  intrekt  en  de  claim  van  verzoekster  zou  worden 
ingediend,  bestaat  wellicht  het  risico  dat  in  deze  nieuwe  procedure  ontvankelijkheids 
problemen  ontstaan. De Nationale  ombudsman  acht het  in  dit  licht aannemelijk  dat  de 
claim  van  de  Nederlandse  Staat  eerder  zal  leiden  tot  terugkeer  van  de  in  Rusland 
verblijvende  delen  van  de  Koenigscollectie  naar  Nederland.  Zodra  de  collectie  zich  in 
Nederland  zal  bevinden,  kan  de  Restitutiecommissie  zich  buigen  over  de  vraag  of 
teruggave  aan  verzoekster  vereist  is. Met  de  claim van  de Nederlandse Staat  worden 
verzoeksters procedurele mogelijkheden bij de Restitutiecommissie zo snel als mogelijk 
gewaarborgd. 
Alles  overwegende  is  de  Nationale  ombudsman  van mening  dat  het  optreden  van  de 
minister met  betrekking  tot  dit  klachtonderdeel  niet  strijdig  is met  het  beginsel  van  fair 
play.
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CONCLUSIE 

De  klacht  over  de  onderzochte  gedraging  van  de  minister  van  Onderwijs,  Cultuur  en 
Wetenschap uit Den Haag, is 

gegrond ten aanzien van: 
  het voorleggen van de nova aan de Restitutiecommissie wegens  strijd met het 

beginsel van fair play. 
  de weigering om de Restitutiecommissie de opdracht te geven om de herkomst 

van het  schilderij van Herri met de Bles  te  onderzoeken wegens  strijd met het 
beginsel van fair play. 

niet gegrond ten aanzien van: 
  het doorleiden van het verzoek van de zoon van F.W. Koenigs om gehoord  te 

worden. 
  de weigering om de collectie terug te geven. 
  de gedragingen in woord en gebaar alsof de Nederlandse Staat eigenaar is van 

de collectie. 
  het niet ondersteunen van verzoekster om een deel van de collectie uit Rusland 

te recupereren.
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AANBEVELING 

De minister van OCW wordt  in overweging gegeven om met de Restitutiecommissie  in 
overleg  te  treden teneinde een mogelijkheid te creëren voor de Restitutiecommissie om 
een advies te geven over het eigendom van het schilderij van Herri met de Bles. 
Tevens  wordt  de minister  van OCW  in  overweging  gegeven  om  het  volledig    aan  het 
oordeel  van  de Restitutiecommissie  te  laten  op  welke  wijze  en  in  welke  procedure  de 
door verzoekster aangedragen nova dienen te worden betrokken. 

De Nationale ombudsman, 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer
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ONDERZOEK 

Op 16 juli 2008 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw K. te 
Amsterdam, ingediend door Kennedy Van der Laan, mr. C.E. Drion en mr. S.H. van den 
Ende te Amsterdam, met een klacht over een gedraging van de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap te Den Haag. 
Naar deze gedraging werd een onderzoek ingesteld. 

In het kader van het onderzoek werd de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
verzocht op de klacht te reageren en een afschrift toe te sturen van de stukken die op de 
klacht betrekking hebben. 
In  het  kader  van  het  onderzoek  werd  betrokkenen  verzocht  op  de  bevindingen  te 
reageren. De reacties van betrokkenen leidden ertoe dat het Verslag van Bevindingen op 
een  aantal  punten  werd  aangepast.  Naar  aanleiding  van  het  aangepaste  Verslag  van 
Bevindingen zijn partijen gehoord. Tevens hebben partijen schriftelijk gereageerd op het 
aangepaste  Verslag  van  Bevingen.  Deze  reacties  leidden  ertoe  dat  het  aangepaste 
Verslag van Bevindingen op een aantal punten werd aangepast. 

INFORMATIEOVERZICHT 

De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op de volgende informatie: 

1.  Verzoekschrift  met  bijlagen  aan  de  Nationale  ombudsman,  gedateerd  16  juli 
2008. 

2.  Aanvullend verzoekschrift met bijlage aan de Nationale ombudsman, gedateerd 
31 oktober 2008. 

3.  Reactie  van  de  minister  van  OCW  met  bijlagen  op  de,  op  9  oktober  2008 
voorgelegde en op 20 november 2008 aangevulde, klacht, gedateerd 30 januari 
2009. 

4.  Reactie van verzoekster met bijlagen, gedateerd 11 mei 2009. 
5.  Reactie van de minister van OCW met bijlagen, gedateerd 10 september 2009. 
6.  Reactie van verzoekster met bijlagen, gedateerd 13 november 2009. 
7.  Brief  van verzoekster met  betrekking  tot  het  circuleren van  onjuiste  informatie, 

gedateerd 1 april 2010. 
8.  Reactie van de minister van OCW, gedateerd 27 april  2010 bestaande uit een 

brief  van  de  zoon  van  F.W.  Koenigs  d.d.  23  september  2006  gericht  aan  de 
toenmalige  minister  van  OCW  en  een  artikel  uit  NRCHandelsblad,  d.d. 
27 oktober 2006. 

9.  Brief  van  verzoekster  van  8  februari  2010  met  als  bijlage  afschriften  uit  het 
archief van het museum Boymans van Beuningen en een brief van de huidige 
museumdirecteur.
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BIJLAGEN 

Het verslag van de hoorzitting op 12 augustus 2010 

Aanwezige partijen: Verzoekster, het ministerie van OCW, de Nationale ombudsman 

Bij aanvang van de hoorzitting licht de Nationale ombudsman de procedure toe. Partijen 
worden om agendatechnische redenen apart gehoord. Vandaag is dat verzoekster en op 
7 september aanstaande zal OCW worden gehoord. De partij die niet wordt gehoord  is 
wel als toehoorder aanwezig. Beide partijen krijgen van de twee hoorzittingen het verslag 
toegestuurd en worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op het verslag van de 
hoorzitting van  de wederpartij.  Voor  het ministerie van OCW  is  die  gelegenheid  op  de 
hoorzitting  van  7  september,  verzoekster  krijgt  vervolgens  de  gelegenheid  om  te 
reageren op het verslag van de hoorzitting van 7 september. De verslagen van de hoor 
zittingen maken onderdeel uit van het verslag van bevindingen en worden opgenomen in 
het uit te brengen rapport. 
De  Nationale  ombudsman  licht  toe  dat  zijn  onderzoek  wezenlijk  verschilt  van  een 
juridische procedure, de eigendomsvraag komt in het onderzoek uitdrukkelijk niet aan de 
orde. De Restitutiecommissie  adviseert  de minister  van OCW op  dit  punt  en voorkomt 
daarmee  juridische  procedures. De Nationale  ombudsman  treedt  niet  in  die  rol  van  de 
Restitutiecommissie en beschouwt haar advies als een gegeven. Dit  kan alleen anders 
zijn wanneer de procedure voorafgaand aan het uitbrengen van een advies een zodanige 
schending van artikel 6 EVRM met zich meebrengt dat de minister van OCW het advies 
in redelijkheid niet kan volgen. 

Namens verzoekster wordt  toegelicht  dat  het  aangepaste verslag van  bevindingen van 
31 mei 2010 onvoldoende recht doet aan hetgeen namens verzoekster is ingebracht. De 
gebeurtenissen  rond de kunstcollectie  in april  1940 worden weergegeven  in de  lijn van 
het algemeen aanvaarde verhaal zoals dat al sinds de processen van Neurenberg wordt 
verteld.  Dat  verhaal  is  echter  gebaseerd  op  hetgeen  Hannema  en  Van  Beuningen 
hebben verklaard over de gebeurtenissen op 2 en 9 april 1940. Tegelijkertijd zijn zij ook 
degenen die de verscheping van de collectie naar Lissabon (zodat de collectie veilig voor 
de nazi’ s zou zijn) hebben tegengehouden. 
De Koenigscollectie geldt als grootste en waardevolste kunstcollectie uit de vorige eeuw 
maar toch is er nooit zorgvuldig onderzoek gedaan naar de herkomst en de wijze waarop 
Koenigs het bezit ervan is verloren. Dat betekent dat de kijk op de gebeurtenissen begin 
april 1940 en wie nu eigenlijk de betrokken personen waren, wat hen dreef en bewoog, 
een  eenzijdige  kijk  is,  enkel  ingegeven  door  de  verklaringen  van  Hannema  en  Van 
Beuningen. 
Verzoekster  heeft  echter  aan  de  hand  van  primair  bronnen  onderzoek  en  nova 
aangetoond  dat  de verklaringen van Hannema en Van Beuningen  niet  kloppen  en  dat 
Koenigs ten onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zo is er nooit aangetoond dat 
Koenigs financiële problemen had. Koenigs steunde de bank Lisser & Rosenkranz uit zijn 
eigen  privévermogen  in  de  jaren  ’30  en  uit  de  archieven van  de Nederlandsche Bank 
blijkt  dat  Koenigs’  eigen  bank  in  1934  weer  winst  maakte.  Verder  functioneerde  de 
Engelse kunstmarkt in 1940 goed. Om snel de beschikking te krijgen over veel geld, had
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Koenigs dus alleen maar een paar schilderijen hoeven te verkopen. Dit heeft hij echter 
niet gedaan. 
Tevens  was  Koenigs  een  verklaard  tegenstander  van  het  naziregime  en  heeft  hij  de 
Engelse geheime dienst geïnformeerd over onder andere het kernprogramma van Hitler. 
De  octrooidocumenten  waren  gedeponeerd  bij  de  bank  van  Koenigs.  Tenslotte  heeft 
Koenigs zelf de bank Lisser & Rosenkranz geholpen om te liquideren zodat de bank niet 
in handen van de nazi’s zou vallen. 
Wanneer  er  zorgvuldig  onderzoek  naar  primaire  bronnen  en  de  door  verzoekster 
aangedragen nova zou worden gedaan en dus verder wordt  gekeken dan het  verhaal, 
gebaseerd  op  de  verklaringen  van  Hannema  en  Van  Beuningen,  geeft  dat  een  heel 
andere kijk op de gebeurtenissen destijds en op de persoon Koenigs. Tot op heden is dat 
onderzoek  echter  uitgebleven.  De  Restitutiecommissie  baseert  haar  advies  op  het 
verhaal dat is ontstaan uit de verklaringen van Hannema en Van Beuningen. 
Nu  de  minister  van  OCW  ervan  op  de  hoogte  is  dat  aan  het  advies  RC  1.6  van  de 
Restitutiecommissie geen primair bronnenonderzoek ten grondslag ligt dat andere feiten 
op  kan  leveren,  is  het  onbehoorlijk  dat  de minister  dit  advies  opvolgt  en,  ondanks  de 
ingebrachte nova, weigert de zaak RC 1.6  te heropenen. De Restitutiecommissie wordt 
daardoor  niet  gedwongen  om  kritisch  naar  haar  eigen  onderzoek  te  kijken  en  primair 
bronnenonderzoek  te  verrichten.  Dit  is  zorgelijk  omdat  de  bevindingen  van  de 
Restitutiecommissie  in  RC  1.6  ten  grondslag  liggen  aan  de  nog  in  behandeling  zijnde 
zaken  RC  1.35  en  RC  1.85.  Ook  spant  de  minister  zich  niet  in  om  zelf  primair 
bronnenonderzoek  te  doen  terwijl  verzoekster  voldoende  heeft  aangetoond  dat  dit 
noodzakelijk is. 

De  wijze  waarop  de  minister  van  OCW  aan  de  zoon  van  Koenigs  de  toegang  tot  de 
Restitutiecommissie heeft verschaft is eveneens onbehoorlijk. 
De  zoon  is,  op  zijn  eigen  verzoek,  door  de  Restitutiecommissie  gehoord  inzake  het 
verzoek tot teruggave van verzoekster. Verzoekster was daar niet bij aanwezig en is zelf 
later door de Restitutiecommissie gehoord. 
Daarna heeft de zoon de minister gevraagd om zijn eigen verzoek  tot afwijzing van de 
claim  van  verzoekster  aan  de  Restitutiecommissie  voor  te  leggen.  Hieraan  heeft  de 
minister  gehoor  gegeven.  De minister  heeft  de  Restitutiecommissie  daarmee  opdracht 
gegeven om over twee tegenstrijdige verzoeken te adviseren. Tevens valt de advisering 
over  een  verzoek  tot  afwijzing  niet  binnen  de  taakomschrijving  van  de 
Restitutiecommissie. Door het verzoek toch voor te leggen neemt de minister niet langer 
een neutrale positie in maar brengt een medestander in de procedure. 

Voorts kleven er procedurele gebreken aan de wijze waarop de Restitutiecommissie  is 
omgegaan met de verklaringen van de zoon en zijn verzoek  tot afwijzing van de claim 
van verzoekster. Op het moment dat de zoon een eigen verzoek  indiende was hij  niet 
langer  een  informant maar  een  belanghebbende. De Restitutiecommissie  heeft  dit  niet 
onderkend. Het ontbreekt dan ook aan een kritische kijk naar de opvattingen van de zoon 
die  verklaarde  dat  hij  destijds  slechts  12  jaar  oud  was  en  door  zijn  vader  niet  werd 
betrokken  bij  de  zaken.  Tevens  was  het  in  die  tijd  verstandig  om  zo min mogelijk  op
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papier te zetten. Dit alles maakt primair bronnenonderzoek des te belangrijker, maar tot 
op heden heeft de Restitutiecommissie dit niet verricht. 
Verzoekster is niet op de hoogte gesteld van het verzoek tot afwijzing van haar claim van 
de zoon en de Restitutiecommissie heeft dit gegeven ook niet in haar conceptrapportage 
vermeld.  Verzoekster  heeft  zich  daarom  niet  kunnen  verweren.  Ook  heeft  verzoekster 
geen beschikking gekregen over het volledige dossier van de Restitutiecommissie dat ten 
grondslag ligt aan het advies RC 1.6. Dat maakt de procedure bij de Restitutiecommissie 
en de totstandkoming van het advies onvoldoende transparant 
Het  advies RC 1.6  stelt  dat  verzoekster  niet  aannemelijk  heeft  kunnen maken  dat  het 
bezitsverlies  van  de  kunstcollectie  destijds  onvrijwillig  was,  ten  gevolge  van 
omstandigheden die in direct verband staan met het naziregime. De Restitutiecommissie 
komt hiermee niet toe aan de behandeling van het verzoek van de zoon om afwijzing van 
verzoeksters claim. Hoewel het formeel niet wordt behandeld, kan worden gesteld dat het 
verzoek van de zoon hierdoor materieel wordt toegewezen. 
In de nog in behandeling zijnde zaken bij de Restitutiecommissie (RC 1.35 en RC 1.85) 
ligt dit verzoek van de zoon voor. 

Verzoekster vraagt de Nationale ombudsman of een andere visie op de gebeurtenissen 
in  april  1940  mogelijk  is,  gelet  op  de  nieuwe  feiten  en  omstandigheden  die  uit  het 
onderzoek van verzoekster naar voren komen. 

De Nationale ombudsman licht toe dat in een procedure bij de Nationale ombudsman de 
relatie met  de  behoorlijkheid  centraal  staat  en  dat  feiten  die  daarvoor van  belang  zijn, 
daarbij worden betrokken. Het ligt op de weg van de Restitutiecommissie om het feiten 
onderzoek aangaande de kunstcollectie te doen. 
In het licht van de behoorlijkheid wordt verzoekster gevraagd wat haar visie is op de rol 
van de Staat op basis van het onderzoek door de Restitutiecommissie. 

Verzoekster licht toe dat de achtergrond van het verruimde restitutiebeleid is dat de Staat 
niet  verrijkt  mag  worden.  Dat  maakt  dat  de  Staat  verantwoordelijk  is  om  goed  te 
onderzoeken wie zich eigenaar mag noemen. Nu er voldoende aanwijzingen zijn dat het 
advies RC 1.6 gebreken heeft, mag de Staat zich daar niet zonder meer op beroepen en 
zou de minister van OCW opdracht moeten geven de zaak over te doen. Het vergt echter 
veel  van  de  Restitutiecommissie  om  haar  eigen  advisering  opnieuw  te  doen.  Een 
onafhankelijke commissie zou daarom een onderzoek moeten instellen. 

De Nationale ombudsman concludeert dat de vraag of de minister onbehoorlijk handelt 
door zich  te baseren op advies RC 1.6  op de hoorzitting met OCW aan de orde moet 
komen. Tevens moet worden  ingegaan op de vraag of er een noodzaak is  tot het doen 
van onafhankelijk onderzoek. 

Verzoekster laat ter afsluiting weten dat het haar niet alleen om de kunstcollectie gaat. Zij 
hecht ook veel waarde aan een  juiste weergave van wie de persoon Koenigs eigenlijk 
was.  Omdat  primair  bronnenonderzoek  tot  nu  toe  is  uitgebleven,  wordt  Koenigs  ten
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onrechte als financieel onvermogend gezien en in een kwaad daglicht gesteld en blijft zijn 
actieve antinaziopstelling onderbelicht. 

Het verslag van de hoorzitting op 7 september 2010 

Aanwezige  partijen:  Verzoekster,  het  ministerie  van  OCW,  het  ministerie  van 
Buitenlandse Zaken, de Nationale ombudsman 

Bij aanvang van de hoorzitting licht de Nationale ombudsman kort de verdere gang van 
zaken  toe. De verslagen van de hoorzittingen worden  toegevoegd aan het verslag van 
bevindingen alsmede de ontvangen  reacties van partijen op deze verslagen. Alleen als 
het verslag van bevindingen naar aanleiding van de hoorzittingen op wezenlijke punten 
wijzigt, zal het nogmaals aan partijen worden voorgelegd. 
In de procedure bij de Nationale ombudsman komen geen rechtsvragen aan de orde. De 
behoorlijkheid staat centraal. De vragen die voorliggen zijn: handelt de minister van OCW 
in  het  verkeer  met  de  Restitutiecommissie  op  punten  niet  behoorlijk?  Heeft  de 
Restitutiecommissie in haar procedure op punten gehandeld in strijd met artikel 6 EVRM 
waardoor het opvolgen van het advies van de Restitutiecommissie niet behoorlijk is? Zou 
er  primair  bronnenonderzoek  moeten  plaatsvinden  door  een  nieuw  in  te  stellen 
commissie? 

Namens OCW wordt toegelicht dat in de procedure bij de Nationale ombudsman centraal 
staat of het handelen van de minister met betrekking tot het restitutiebeleid behoorlijk is 
en  of  het  besluit  over  de  teruggave  zorgvuldig  is  genomen.  Over  de  eigendomsvraag 
kunnen de meningen van partijen verschillen en daar zijn andere procedures voor. 
Het  restitutiebeleid  in  Nederland  is  in  de  jaren  negentig  gewijzigd.  De  formalistische 
benadering  werd  losgelaten  en  er  werd  gekozen  voor  een  minder  formele  en  meer 
beleidsmatige  aanpak.  Het  gewijzigde  restitutiebeleid  is  tot  stand  gekomen  in  nauw 
overleg tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dit betekent dat de minister van OCW 
ook  gebonden  is  aan  dit  restitutiebeleid.  Tevens  is  toen  een  onafhankelijke 
Restitutiecommissie  ingesteld waarbij het de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer 
was dat deze commissie onafhankelijk haar werk kon doen. De minister van OCW heeft 
tot  taak de Restitutiecommissie hiervoor  te faciliteren zodat het  restitutiebeleid goed en 
zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat de minister ervoor moet zorg 
dragen  dat  de  Restitutiecommissie  voldoende  mogelijkheden  heeft  om 
bronnenonderzoek te doen. Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen, 
stuurt de minister in principe alle verzoeken en andere stukken die OCW ontvangt, door 
naar de Restitutiecommissie. De minister functioneert niet als een filter. Adviezen van de 
Restitutiecommissie worden eigenlijk altijd opgevolgd door de minister. 
OCW is van mening dat ook met betrekking tot de verzoeken van verzoekster de minister 
behoorlijk  heeft  gehandeld.  Zij  heeft  voldoende  toegang  gehad  tot  de 
Restitutiecommissie.  Met  betrekking  tot  de  ingediende  nova  en  het  verzoek  tot 
heropening van de zaak RC 1.6 geeft OCW aan dat de minister handelt in de geest van 
het  restitutiebeleid door de nova in een nog  lopende zaak  te brengen. Weliswaar  is dat
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niet  de  manier  die  verzoekster  voor  ogen  had,  maar  het  is  een  praktische  oplossing 
waarbij het restitutiebeleid behoorlijk wordt uitgevoerd. 
Dit geldt eveneens voor de gekozen aanpak  in de Russische kwestie. Het gezamenlijk 
belang is dat de collectie zo snel mogelijk naar Nederland komt en dan staat de weg naar 
de Restitutiecommissie open. Hoewel de minister van OCW met verzoekster van mening 
verschilt  over  de  diplomatieke  aanpak,  waarborgt  de  gekozen  aanpak  een  behoorlijke 
uitvoering van het restitutiebeleid. 
In het algemeen kan worden gezegd dat OCW geenszins de bedoeling heeft om deuren 
dicht te slaan en zich formeel op te stellen maar wel moet handelen volgens het, met de 
Tweede Kamer afgesproken, restitutiebeleid. 

In  antwoord  op  de  vraag  of  er  een  nieuwe  onafhankelijke  commissie  moet  worden 
ingesteld  laat  OCW  weten  dat  niet  nodig  te  vinden.  Dit  zou  ook  in  strijd  zijn met  het 
restitutiebeleid zoals dat is afgesproken tussen de regering en de Tweede Kamer. Daarin 
is  gekozen  voor  een  onafhankelijke  commissie:  de  Restitutiecommissie.  De 
Restitutiecommissie  is  samengesteld  uit  kunsthistorici  en  juristen  van  hoog  niveau. 
Hiermee wordt zowel de kunsthistorische kant als de procedureel juridische kant van de 
behandeling van een verzoek recht gedaan. De Restitutiecommissie baseert zich op het 
materiaal dat verzoekers zelf aandragen en  (inter)nationaal archiefonderzoek. Ook kan 
de  Restitutiecommissie  betrokkenen  of  deskundigen  horen.  Na  het  onderzoek  stelt  de 
Restitutiecommissie  een  conceptrapport  op  waar  betrokkenen  op  mogen  reageren. 
Daarna stelt de Restitutiecommissie haar rapport op en adviseert de minister. Een advies 
van de Restitutiecommissie weegt zwaar en is gezaghebbend en ook internationaal wordt 
de werkwijze van Restitutiecommissie hoog aangeslagen. De minister toetst een advies 
slechts marginaal aan de uitgangspunten van het restitutiebeleid. 

De minister van OCW is van mening dat het advies inzake RC 1.6 op zorgvuldige wijze 
tot  stand  is  gekomen.  De  procedure  is  zorgvuldig  verlopen  en  verzoekster  heeft 
voldoende gelegenheid gekregen om het recht op hoor en wederhoor te verzilveren. Ten 
behoeve  van  verzoekster  is  een  korte  samenvatting  gemaakt  van  hetgeen  de 
Restitutiecommissie met de heer W. heeft besproken,  terwijl de Restitutiecommissie die 
informatie niet relevant achtte voor haar advies. 
De Restitutiecommissie heeft  in het onderzoek RC 1.6  tal van archieven geraadpleegd 
waaronder bijvoorbeeld het archief van het museum Boymans van Beuningen dat brieven 
van  de  heer  Koenigs  zelf  bevat.  Voor  het  openbaar  maken  van  het  materiaal  uit  de 
geraadpleegde archieven is de Restitutiecommissie echter gehouden aan de regels voor 
openbaarmaking  van  de  archiefbeheerder.  De  Restitutiecommissie  vermeldt  wel  welke 
archieven  en  welke  stukken  zijn  geraadpleegd  zodat  verzoekers  zelf  een  verzoek  tot 
inzage bij het desbetreffende archief kunnen indienen. 
Als  het  een  privé  archief  betreft  waarvan  de  eigenaar  niet  wil  dat  stukken  openbaar 
worden gemaakt, ziet de Restitutiecommissie af van inzage. 

Ten aanzien van het verzoek van de zoon van Koenigs heeft de minister van OCW een 
minimale  rol  gespeeld.  De minister  heeft  enkel  het  verzoek  van  de  zoon  om  door  de 
Restitutiecommissie  te worden gehoord gefaciliteerd. Zoals gezegd  is de minister geen
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filter en stuurt hij alle stukken door naar de Restitutiecommissie. In dat licht moet ook het 
doorsturen  van  het  verzoek van  de  zoon  worden  gezien,  het  is  geenszins  een  poging 
geweest om een platform bij de Restitutiecommissie te creëren. De minister van OCW is 
daarbij van mening dat de Restitutiecommissie van verschillende gezichtspunten kennis 
mag  nemen.  Het  komt  vaker  voor  dat  er  tegenstrijdige  verzoeken  zijn  en  de 
Restitutiecommissie moet weet hebben van andere eisers. 
Samenvattend  stelt  OCW  dat  de  Restitutiecommissie  gedegen  onderzoek  doet  en 
zorgvuldig omgaat met de beginselen van een behoorlijke procesgang, waaronder hoor 
en wederhoor. 

De Nationale ombudsman vraagt, in het licht van de behoorlijkheid, wat de visie van de 
minister van OCW is op de gewijzigde rol van de zoon van Koenigs in de procedure bij de 
Restitutiecommissie. Daar waar de zoon eerst werd gehoord als informant, is hij later als 
belanghebbende  aan  te merken  omdat  hij  een  eigen verzoek  indient  om de  claim van 
verzoekster af  te wijzen. Omdat de Restitutiecommissie eerst het verzoek van verzoek 
ster  behandelt  en  niet  tot  toewijzing  van  de  claim  komt,  komt  de  Restitutiecommissie 
formeel niet toe aan de behandeling van het verzoek van de zoon. Materieel kan worden 
gesteld dat daardoor het verzoek van de zoon wordt toegewezen. 

OCW  geeft  aan  dat  uit  het  advies  van  de  Restitutiecommissie  over  het  verzoek  van 
verzoekster  blijkt  dat  de  commissie van  het  verzoek  van  de  zoon  van Koenigs kennis 
heeft genomen. OCW acht de Restitutiecommissie goed in staat om de informatie die de 
zoon verstrekt op zijn merites te beoordelen, ook gezien de positie van de zoon. 
De vraag die opkomt is of de zoon van Koenigs informatie heeft verstrekt die leidend is 
geweest in RC 1.6 maar waar verzoekster niet op heeft kunnen reageren. Dat is niet het 
geval. Wederhoor van verzoekster nadat de zoon van Koenigs was gehoord, was daarom 
niet noodzakelijk. 
OCW  benadrukt  nogmaals  dat  in  principe  alle  informatie  wordt  doorgestuurd  aan  de 
Restitutiecommissie. 

De Nationale ombudsman stelt aan de orde dat het verzoek om herziening van RC 1.6 
vanwege nova niet is gehonoreerd maar in plaats daarvan is gekozen voor het inbrengen 
van de nova  in de nog  lopende zaak. Hoewel OCW zich op het  standpunt  stelt dat  zij 
enkel  als  postbus  voor  de  Restitutiecommissie  fungeert,  heeft  OCW  dit  verzoek  niet 
zonder meer  doorgestuurd  naar  de  Restitutiecommissie.  In  deze  heeft  OCW  als meer 
dan alleen een postbus gefunctioneerd en bepaald hoe de procedure ten aanzien van het 
verzoek  om herziening  bij  de Restitutiecommissie moest  verlopen. Wat  is  de visie van 
OCW op dit verkeer met de Restitutiecommissie? 

OCW benadrukt dat het  restitutiebeleid  leidend  is. Dit beleid  is  sinds de  jaren negentig 
verruimd maar is ook zeker bedoeld om meer stabiliteit te creëren. Het restitutiebeleid is 
erop  gericht  om  na  een  procedure  een  besluit  te  nemen. Het  einde van  de  procedure 
moet  helder  zijn.  In  het  restitutiebeleid  is  niet  voorzien  in  een  herzieningsprocedure. 
Daarbij zou het ver gaan om in nauw verwante zaken afgerond onderzoek opnieuw open 
te stellen  terwijl  er nog een procedure openstaat. Uiteraard moet de nieuwe  informatie



de Nat ionale ombudsman 

31 

2008.07003 

wel worden beoordeeld en dat gebeurt in de nog openstaande procedure. Als dat tot een 
andere visie leidt, is het vervolgens niet reëel om RC 1.6 dan ongewijzigd te laten. 
De basis is dat een advies van de Restitutiecommissie tot een besluit leidt en dat besluit 
omwille  van  de  stabiliteit  vast  staat.  Maar  als  een  ander  advies  van  de 
Restitutiecommissie gevolgen heeft voor dat genomen besluit, wordt beoordeeld of het in 
de rede ligt om te heropenen. 

De Nationale ombudsman geeft aan de regering een enorme stap vooruit heeft genomen 
door in overleg met de Tweede Kamer een verruimd restitutiebeleid vast te stellen. Was 
het,  achteraf  gezien,  verstandig  geweest  om  een  herzieningsprocedure  daarin  op  te 
nemen? 

OCW is van mening dat er voor een praktische oplossing  is gekozen voor het omgaan 
met de nova van verzoekster. Er is niet in een herzieningsprocedure voorzien en het is, 
gelet  op  het  geringe  aantal  verzoeken,  ook  niet  nodig  om dat  nu  alsnog  in  te  richten. 
Gekozen  is voor een pragmatische oplossing. Begin dit  jaar  zijn  in  twee andere zaken 
overigens verzoeken met gelijke strekking ontvangen. Deze verzoeken zijn doorgestuurd 
naar de Restitutiecommissie. De Restitutiecommissie zal beoordelen of er in deze zaken 
sprake  is  van  nova  en  of  die  iets  opleveren.  Zo  ja,  dan  zal  de  zaak  opnieuw  worden 
geopend. 
OCW benadrukt dat met de gekozen oplossing om de nova in de nog lopende procedure 
in te brengen, de belangen van verzoekster niet zijn geschaad. 

De  Nationale  ombudsman  vraagt  of  de  Restitutiecommissie  zich  uitspreekt  over  de 
eigendomskwestie.  Namens  verzoekster  is  aangegeven  dat  de  Staat  zich  op  het 
standpunt stelt eigenaar te zijn en dat de Restitutiecommissie zich er niet over uitspreekt 
of de Staat rechtmatig eigenaar is. 
OCW beaamt dat, de Restitutiecommissie spreekt zich uit of er sprake is van onvrijwillig 
bezitsverlies  als  direct  gevolg  van  het  naziregime.  Daarvoor  is  wel  van  belang  of  de 
toenmalige bezitter ook daadwerkelijk de eigenaar was. De Restitutiecommissie spreekt 
zich uit over wie destijds de eigenaar was en hoe het bezit is verloren. 
OCW  is  van  mening  dat  de  Restitutiecommissie  voldoende  bronnenonderzoek  heeft 
verricht  om die vraag  te  beantwoorden. Verzoekster  is  van mening  dat  er  uitgebreider 
bronnenonderzoek  zou moeten  plaatsvinden  aangezien  dat  tot  een  andere,  juiste visie 
zal leiden op de omstandigheden destijds. 

Verzoekster merkt  op  dat  niet  alleen  in  de  zaak  RC 1.6  het  afwijzingsverzoek  van  de 
zoon van Koenigs voorlag maar ook nog  in RC1.35 en RC 1.85. OCW weet alleen van 
het afwijzingsverzoek in RC 1.6 en een verzoek om te worden gehoord in RC 1.35 en RC 
1.85.  Dat  verzoek  om  te  worden  gehoord  heeft  de  minister  doorgestuurd  aan  de 
Restitutiecommissie. 

Namens verzoekster wordt aan de orde gesteld dat zij naar waarheidsvinding streeft, dat 
punt zou nog eens expliciet aan de orde moeten komen.
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OCW is van mening dat de behoorlijkheid van het handelen van de minister ter toetsing 
bij  de  Nationale  ombudsman  ligt.  De  waarheidsvinding  is  aan  de  Restitutiecommissie. 
Het  is  aan  de  minister  om  ervoor  te  zorgen  dat  er  voldoende  ruimte  is  om  tot  die 
waarheidsvinding te komen. 
Hierop geeft verzoekster aan dat de Restitutiecommissie  in haar concept  rapport  in RC 
1.35 hetzelfde advies geeft als in 1.6. Dat is geen waarheidsvinding, dat is een herhaling 
van eerder ingenomen standpunten door de Restitutiecommissie. 
Namens  verzoekster  wordt  nogmaals  benadrukt  dat  het  daarom  voor  de  waarheids 
vinding van cruciaal belang is dat de zaak RC1.6 wordt heropend. 

De  Nationale  ombudsman  concludeert  dat  OCW  de  waarheidsvinding  voldoende 
gewaarborgd  ziet  in  de  nog  lopende  procedure  bij  de  Restitutiecommissie  maar  dat 
verzoekster  uitgebreider  bronnenonderzoek  in  de  her  te  openen  zaak  RC  1.6 
noodzakelijk acht. Het is aan de Nationale ombudsman om daarover te oordelen. 

Afgesproken wordt dat het verslag van de hoorzitting binnen een week aan partijen wordt 
toegezonden.  Partijen  hebben  drie  weken  om  te  reageren  en  sturen  elkaar  ook  hun 
reactie rechtstreeks toe. 
De reacties worden met de verslagen van de hoorzittingen opgenomen in het verslag van 
bevindingen en begin november 2010 komt het rapport dan uit. 

De  reactie  van  OCW  op  het  verslag  van  de  hoorzitting  van  7  september  2010, 
ontvangen op 17 september 2010. De reactie betrof tekstuele wijzigingen die in het 
onderstaande verslag zijn gemarkeerd. 

Bij aanvang van de hoorzitting licht de Nationale ombudsman kort de verdere gang van 
zaken toe. De verslagen van de hoorzittingen worden toegevoegd aan het Verslag van 
bevindingen alsmede de ontvangen  reacties van partijen op deze verslagen. Alleen als 
het Verslag van bevindingen naar aanleiding van de hoorzittingen op wezenlijke punten 
wijzigt, zal het nogmaals aan partijen worden voorgelegd. 
In de procedure bij de Nationale ombudsman komen geen rechtsvragen aan de orde. De 
behoorlijkheid staat centraal. De vragen die voorliggen zijn: handelt de minister van OCW 
in  het  verkeer  met  de  Restitutiecommissie  op  punten  niet  behoorlijk?  Heeft  de 
Restitutiecommissie in haar procedure op punten gehandeld in strijd met artikel 6 EVRM 
waardoor het opvolgen van het advies van de Restitutiecommissie niet behoorlijk is? Zou 
er  primair  bronnenonderzoek  moeten  plaatsvinden  door  een  nieuw  in  te  stellen 
commissie? 

Namens OCW wordt toegelicht dat in de procedure bij de Nationale ombudsman centraal 
staat of het handelen van de minister met betrekking tot het restitutiebeleid behoorlijk is 
en  of  het  besluit  over  de  teruggave  zorgvuldig  is  genomen.  Over  de  eigendomsvraag 
kunnen de meningen van partijen verschillen en daar zijn andere procedures voor. 
Het  restitutiebeleid  in  Nederland  is  in  de  jaren  negentig  gewijzigd.  De  formalistische 
benadering  werd  losgelaten  en  er  werd  gekozen  voor  een  minder  formele  en  meer 
beleidsmatige  aanpak.  Het  gewijzigde  restitutiebeleid  is  tot  stand  gekomen  in  nauw
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overleg tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Dit betekent dat de minister van OCW 
ook  gebonden  is  aan  dit  restitutiebeleid.  Tevens  is  toen  een  onafhankelijke 
Restitutiecommissie  ingesteld waarbij het de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer 
was dat deze commissie onafhankelijk haar werk kon doen. De minister van OCW heeft 
tot  taak de Restitutiecommissie hiervoor  te faciliteren zodat het  restitutiebeleid goed en 
zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat de minister ervoor moet zorg 
dragen  dat  de  Restitutiecommissie  voldoende  mogelijkheden  heeft  om  bronnen 
onderzoek te doen. Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen, stuurt de 
minister  in principe alle verzoeken en andere stukken die OCW ontvangt, door naar de 
Restitutiecommissie.  De  minister  functioneert  niet  als  een  filter.  Adviezen  van  de 
Restitutiecommissie worden eigenlijk altijd opgevolgd door de minister. 
OCW is van mening dat ook met betrekking tot de verzoeken van verzoekster de minister 
behoorlijk  heeft  gehandeld.  Zij  heeft  voldoende  toegang  gehad  tot  de 
Restitutiecommissie.  Met  betrekking  tot  de  ingediende  nova  en  het  verzoek  tot 
heropening van de zaak RC 1.6 geeft OCW aan dat de minister handelt in de geest van 
het  restitutiebeleid door de nova in een nog  lopende zaak  te brengen. Weliswaar  is dat 
niet  de  manier  die  verzoekster  voor  ogen  had,  maar  het  is  een  praktische  oplossing 
waarbij het restitutiebeleid behoorlijk wordt uitgevoerd. 
Dit geldt eveneens voor de gekozen aanpak  in de Russische kwestie. Het gezamenlijk 
belang is dat de collectie zo snel mogelijk naar Nederland komt en dan staat de weg naar 
de Restitutiecommissie open. Hoewel de minister van OCW met verzoekster van mening 
verschilt  over  de  diplomatieke  aanpak,  waarborgt  de  gekozen  aanpak  een  behoorlijke 
uitvoering van het restitutiebeleid. 
In het algemeen kan worden gezegd dat OCW geenszins de bedoeling heeft om deuren 
dicht te slaan en zich formeel op te stellen maar wel moet handelen volgens het, met de 
Tweede Kamer afgesproken, restitutiebeleid. 

In  antwoord  op  de  vraag  of  er  een  nieuwe  onafhankelijke  commissie  moet  worden 
ingesteld  laat  OCW  weten  dat  niet  nodig  te  vinden.  Dit  zou  ook  in  strijd  zijn met  het 
restitutiebeleid zoals dat is afgesproken tussen de regering en de Tweede Kamer. Daarin 
is  gekozen  voor  een  onafhankelijke  commissie:  de  Restitutiecommissie.  De 
Restitutiecommissie  is  samengesteld  uit  (kunst)historici  en  juristen  van  hoog  niveau. 
Hiermee wordt zowel de (kunst)historische kant als de procedureel juridische kant van de 
behandeling van een verzoek recht gedaan. De Restitutiecommissie baseert zich op het 
materiaal dat verzoekers zelf aandragen en  (inter)nationaal archiefonderzoek. Ook kan 
de  Restitutiecommissie  betrokkenen  of  deskundigen  horen.  Na  het  onderzoek  stelt  de 
Restitutiecommissie  een  conceptrapport  op  waar  betrokkenen  op  mogen  reageren. 
Daarna stelt de Restitutiecommissie haar rapport op en adviseert de minister. Een advies 
van de Restitutiecommissie weegt zwaar en is gezaghebbend en ook internationaal wordt 
de werkwijze van Restitutiecommissie hoog aangeslagen. De minister toetst een advies 
slechts marginaal aan de uitgangspunten van het restitutiebeleid. 

De minister van OCW is van mening dat het advies inzake RC 1.6 op zorgvuldige wijze 
tot  stand  is  gekomen.  De  procedure  is  zorgvuldig  verlopen  en  verzoekster  heeft 
voldoende gelegenheid gekregen om het recht op hoor en wederhoor te verzilveren. Ten
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behoeve  van  verzoekster  is  een  korte  samenvatting  gemaakt  van  hetgeen  de 
Restitutiecommissie met de heer W. heeft besproken,  terwijl de Restitutiecommissie die 
informatie niet relevant achtte voor haar advies. 
De Restitutiecommissie heeft  in het onderzoek RC 1.6  tal van archieven geraadpleegd 
waaronder bijvoorbeeld het archief van het museum Boymans van Beuningen dat brieven 
van  de  heer  Koenigs  zelf  bevat.  Voor  het  openbaar  maken  van  het  materiaal  uit  de 
geraadpleegde archieven is de Restitutiecommissie echter gehouden aan de regels voor 
openbaarmaking van  de  archiefbeheerder. De Restitutiecommissie  citeert  de  relevante 
passages  uit  het  archiefmateriaal  in  haar  onderzoeksrapport  en vermeldt  daarbij welke 
archieven  en  welke  stukken  zijn  geraadpleegd  zodat  verzoekers  zelf  een  verzoek  tot 
inzage bij het desbetreffende archief kunnen indienen. 
Als  het  een  privé  archief  betreft  waarvan  de  eigenaar  niet  wil  dat  stukken  openbaar 
worden  gemaakt,  ziet  de Restitutiecommissie  af  van  inzage,  gelet  op  het  uitgangspunt 
dat verzoekers in beginsel alle gebruikte bronnen moeten kunnen kennen. 

Ten aanzien van het verzoek van de zoon heeft de minister van OCW een minimale rol 
gespeeld.  De  minister  heeft  enkel  het  verzoek  van  de  zoon  om  door  de 
Restitutiecommissie  te worden gehoord gefaciliteerd. Zoals gezegd  is de minister geen 
filter en stuurt hij alle stukken door naar de Restitutiecommissie. In dat licht moet ook het 
doorsturen  van  het  verzoek van  de  zoon  worden  gezien,  het  is  geenszins  een  poging 
geweest om een platform bij de Restitutiecommissie te creëren. De minister van OCW is 
daarbij van mening dat de Restitutiecommissie van verschillende gezichtspunten kennis 
mag  nemen.  Het  komt  vaker  voor  dat  er  tegenstrijdige  verzoeken  zijn  en  de 
Restitutiecommissie moet weet hebben van andere gezichtspunten. 
Samenvattend  stelt  OCW  dat  de  Restitutiecommissie  gedegen  onderzoek  doet  en 
zorgvuldig omgaat met de beginselen van een behoorlijke procesgang, waaronder hoor 
en wederhoor. 

De Nationale ombudsman vraagt, in het licht van de behoorlijkheid, wat de visie van de 
minister van OCW is op de gewijzigde rol van de zoon van Koenigs in de procedure bij de 
Restitutiecommissie. Daar waar de zoon eerst werd gehoord als informant, is hij later als 
belanghebbende  aan  te merken  omdat  hij  een  eigen verzoek  indient  om de  claim van 
verzoekster af  te wijzen. Omdat de Restitutiecommissie eerst het verzoek van verzoek 
ster  behandelt  en  niet  tot  toewijzing  van  de  claim  komt,  komt  de  Restitutiecommissie 
formeel niet toe aan de behandeling van het verzoek van de zoon. Materieel kan worden 
gesteld dat daardoor het verzoek van de zoon wordt toegewezen. 

OCW  geeft  aan  dat  uit  het  advies  van  de  Restitutiecommissie  over  het  verzoek  van 
verzoekster  blijkt  dat  de  commissie van  het  verzoek  van  de  zoon  van Koenigs  kennis 
heeft genomen. OCW acht de Restitutiecommissie goed in staat om de informatie die de 
zoon verstrekt op zijn merites te beoordelen, ook gezien de positie van de zoon. 
De vraag die opkomt is of de zoon van Koenigs informatie heeft verstrekt die leidend is 
geweest in RC 1.6 maar waar verzoekster niet op heeft kunnen reageren. Dat is niet het 
geval.  De  commissie  heeft  het  verslag  van  de  hoorzitting  van  de  zoon  van  Koenigs 
toegezonden aan verzoekster, zodat zij heeft kunnen reageren op hetgeen door hem te
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berde was gebracht. Daarnaast  is het conceptonderzoeksrapport  in de zaak RC 1.6 op 
19  mei  2003  aan  verzoekster  toegezonden.  Naar  aanleiding  van  haar  reactie  is  het 
onderzoeksrapport op een aantal punten herzien. 
Wederhoor van verzoekster nadat de zoon van Koenigs was gehoord, heeft derhalve in 
voldoende mate plaatsgevonden. 
OCW  benadrukt  nogmaals  dat  in  principe  alle  informatie  wordt  doorgestuurd  aan  de 
Restitutiecommissie. 

De Nationale ombudsman stelt aan de orde dat het verzoek om herziening van RC 1.6 
vanwege nova niet is gehonoreerd maar in plaats daarvan is gekozen voor het inbrengen 
van de nova  in de nog  lopende zaak. Hoewel OCW zich op het  standpunt  stelt dat  zij 
enkel  als  postbus  voor  de  Restitutiecommissie  fungeert,  heeft  OCW  dit  verzoek  niet 
zonder meer  doorgestuurd  naar  de  Restitutiecommissie.  In  deze  heeft  OCW  als meer 
dan alleen een postbus gefunctioneerd en bepaald hoe de procedure ten aanzien van het 
verzoek  om herziening  bij  de Restitutiecommissie moest  verlopen. Wat  is  de visie van 
OCW op dit verkeer met de Restitutiecommissie? 

OCW benadrukt dat het  restitutiebeleid  leidend  is. Dit beleid  is  sinds de  jaren negentig 
verruimd maar is ook zeker bedoeld om meer stabiliteit te creëren. Het restitutiebeleid is 
erop  gericht  om na  een  procedure  een  besluit  te  nemen. Het  einde van  de  procedure 
moet  helder  zijn.  In  het  restitutiebeleid  is  niet  voorzien  in  een  herzieningsprocedure. 
Daarbij zou het ver gaan om in nauw verwante zaken afgerond onderzoek opnieuw open 
te stellen  terwijl  er nog een procedure openstaat. Uiteraard moet de nieuwe  informatie 
wel worden beoordeeld en dat gebeurt in de nog openstaande procedure. Als dat tot een 
andere visie leidt, is het vervolgens niet reëel om RC 1.6 dan ongewijzigd te laten. 
De basis is dat een advies van de Restitutiecommissie tot een besluit leidt en dat besluit 
omwille  van  de  stabiliteit  vast  staat.  Maar  als  een  ander  advies  van  de 
Restitutiecommissie gevolgen heeft voor dat genomen besluit, wordt beoordeeld of het in 
de rede ligt om te heropenen. 

De Nationale ombudsman geeft aan de regering een enorme stap vooruit heeft genomen 
door in overleg met de Tweede Kamer een verruimd restitutiebeleid vast te stellen. Was 
het,  achteraf  gezien,  verstandig  geweest  om  een  herzieningsprocedure  daarin  op  te 
nemen? 

OCW is van mening dat er voor een praktische oplossing  is gekozen voor het omgaan 
met de nova van verzoekster. Er is niet in een herzieningsprocedure voorzien en het is, 
gelet  op  het  geringe  aantal  verzoeken,  ook  niet  nodig  om dat  nu  alsnog  in  te  richten. 
Gekozen  is voor een pragmatische oplossing. Begin dit  jaar  zijn  in  twee andere zaken 
overigens verzoeken met gelijke strekking ontvangen. Deze verzoeken zijn doorgestuurd 
naar de Restitutiecommissie. De Restitutiecommissie zal beoordelen of er in deze zaken 
sprake is van nova en of die aanleiding geven om de zaak te heropenen. 
OCW benadrukt dat met de gekozen oplossing om de nova in de nog lopende procedure 
in te brengen, de belangen van verzoekster niet zijn geschaad.
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De  Nationale  ombudsman  vraagt  of  de  Restitutiecommissie  zich  uitspreekt  over  de 
eigendomskwestie.  Namens  verzoekster  is  aangegeven  dat  de  Staat  zich  op  het 
standpunt stelt eigenaar te zijn en dat de Restitutiecommissie zich er niet over uitspreekt 
of de Staat rechtmatig eigenaar is. 
OCW beaamt dat, de Restitutiecommissie spreekt zich uit of er sprake is van onvrijwillig 
bezitsverlies  als  direct  gevolg  van  het  naziregime.  Daarvoor  is  wel  van  belang  of  de 
toenmalige bezitter ook daadwerkelijk de eigenaar was. De Restitutiecommissie spreekt 
zich uit over wie destijds (met hoge mate van aannemelijkheid) de eigenaar was en hoe 
het bezit is verloren. 
OCW  is  van  mening  dat  de  Restitutiecommissie  voldoende  bronnenonderzoek  heeft 
verricht om die vraag te beantwoorden. De minister heeft dan ook op het advies RC 1.6 
mogen afgaan, gezien de zorgvuldigheid waarmee het advies tot stand is gekomen. In de 
lopende  zaak  doet  de  Restitutiecommissie  een  hernieuwd  onderzoek  naar  de  feiten. 
Eventuele nieuwe bronnen  die mogelijk nog niet bekend waren bij het advies RC 1.6  
kunnen  daarin  worden  meegenomen.    Verzoekster  is  van  mening  dat  er  uitgebreider 
bronnenonderzoek  zou moeten  plaatsvinden  aangezien  dat  tot  een  andere,  juiste visie 
zal leiden op de omstandigheden destijds. 

Verzoekster merkt  op  dat  niet  alleen  in  de  zaak  RC 1.6  het  afwijzingsverzoek  van  de 
zoon van Koenigs voorlag maar ook nog  in RC1.35 en RC 1.85. OCW weet alleen van 
het afwijzingsverzoek in RC 1.6 en een verzoek om te worden gehoord in RC 1.35 en RC 
1.85.  Dat  verzoek  om  te  worden  gehoord  heeft  de  minister  doorgestuurd  aan  de 
Restitutiecommissie. 

Namens verzoekster wordt aan de orde gesteld dat zij naar waarheidsvinding streeft, dat 
punt zou nog eens expliciet aan de orde moeten komen. 
OCW is van mening dat de behoorlijkheid van het handelen van de minister ter toetsing 
bij  de  Nationale  ombudsman  ligt.  De  waarheidsvinding  is  aan  de  Restitutiecommissie. 
Het  is  aan  de  minister  om  ervoor  te  zorgen  dat  er  voldoende  ruimte  is  om  tot  die 
waarheidsvinding te komen. 
Hierop geeft verzoekster aan dat de Restitutiecommissie  in haar concept  rapport  in RC 
1.35 hetzelfde advies geeft als in 1.6. Dat is geen waarheidsvinding, dat is een herhaling 
van eerder ingenomen standpunten door de Restitutiecommissie. 
Namens  verzoekster  wordt  nogmaals  benadrukt  dat  het  daarom  voor  de 
waarheidsvinding van cruciaal belang is dat de zaak RC1.6 wordt heropend. 

De  Nationale  ombudsman  concludeert  dat  OCW  de  waarheidsvinding  voldoende 
gewaarborgd  ziet  in  de  nog  lopende  procedure  bij  de  Restitutiecommissie  maar  dat 
verzoekster  uitgebreider  bronnenonderzoek  in  de  her  te  openen  zaak  RC  1.6 
noodzakelijk acht. Het is thans aan de Nationale ombudsman om te oordelen. 

Afgesproken wordt dat het verslag van de hoorzitting binnen een week aan partijen wordt 
toegezonden.  Partijen  hebben  drie  weken  om  te  reageren  en  sturen  elkaar  ook  hun 
reactie rechtstreeks toe.
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De  reacties worden met  de verslagen van  de  hoorzittingen  opgenomen  in  het  Verslag 
van bevindingen en begin november 2010 komt het rapport dan uit. 

De reactie van verzoekster op het verslag van de hoorzitting van 7 september 2010. 

Verzoekster  liet  via  haar  advocaat  in  reactie  op  het  verslag  van  de  hoorzitting  van 
7 september 2010 het volgende weten: 

1. Inleiding 
Vooraf roept cliënte nog eenmaal in herinnering tegen welke achtergrond de klachten zijn 
ingediend.  De  erven  Koenigs  streven  naar  rechtsherstel  op  basis  van  zorgvuldig  en 
objectief onderzoek. De kwestie Koenigs is de belangrijkste roofkunstzaak in Nederland, 
zowel qua omvang, qua kwaliteit als qua waarde van de collectie, Toch heeft er  tot op 
heden nog nooit een adequaat onderzoek, met inachtneming van alle relevante bronnen, 
plaatsgevonden.  In  plaats  daarvan  heeft  zich  een  bepaald  beeld  vastgezet 
 “Franz Koenigs zat in financiële nood; om die reden heeft hij afstand moeten doen van 
zijn collectie”  dat direct na de oorlog in het leven is geroepen door twee personen (Van 
Beuningen en Hannema) die allerminst als betrouwbaar kunnen gelden. 

Verzoekster  voert  een  onafgebroken  strijd  om  de  aldus  ontstane  tunnelvisie  te 
doorbreken,en vindt daarbij de Staat der Nederlanden  in het bijzonder de minister van 
OC&W  tegenover zich. De Staat lijkt niet geïnteresseerd in diepgaand feitenonderzoek. 
Zij positioneert zich prominent als eigenaar van de collectie, in plaats van als beheerder 
van  een  collectie  die  mogelijk  moet  worden  gerestitueerd.  Aldus  stelt  zij  haar  eigen 
belang voorop: zolang de tunnelvisie in stand blijft hoeft de  zeer waardevolle  collectie 
immers niet te worden gerestitueerd en blijft deze in bezit van de Staat. 
Een  en  ander  komt  scherp  naar  voren  als  men  de  houding  beziet  die  de  minister 
aanneemt  ten  opzichte van  de Restitutiecommissie  en  in  de  internationale  arena. Hier 
raakt de kwestie aan de competentie van de Nationale ombudsman, die de opstelling van 
de minister immers kan toetsen aan de in acht te nemen behoorlijkheid. 

In  elk  geval  de  volgende  gedragingen  van  de  minister    daaronder  ook  begrepen 
gedragingen van de staatssecretaris  zijn als onbehoorlijk te kwalificeren: 
1) de minister heeft het belang van de Staat  ten onrechte  in  restitutieprocedure RC 1.6 
ingebracht, door advies te vragen op een verzoek van de zoon van Koenigs tot afwijzing 
van het restitutieverzoek van de erven Koenigs; 
2) de minister heeft geweigerd om naar aanleiding van nova restitutieprocedure RC 1.6 te 
heropenen, en  in plaats daarvan aan de Restitutiecommissie de  instructie gegeven die 
nova mee  te  nemen  in  een  andere,  nog  lopende  restitutieprocedure  RC  1.3  5;  3)  de 
minister  gedraagt  zich  in  woord  en  daad  internationaal  als  eigenaar  van  de 
Koenigscollectie  en  frustreert  daarmee  restitutiepogingen van  de  erven Koenigs,  in  het 
bijzonder jegens Rusland en jegens het Museum of Fine Arts in Boston. 

De  klachten  van  verzoekster  richten  zich  niet  tegen  het  bestaan  van  de 
Restitutiecommissie en de wijze waarop de restitutieprocedure  is  ingericht. Het verweer
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van  de minister  ter  zitting  van  7  september  2010  gaat met  name  daar  op  in  en  is  in 
zoverre dus irrelevant. De klachten richten zich tegen het onbehoorlijk handelen van de 
minister.  De  drie  belangrijkste  voorbeelden  hiervan    zoals  zojuist  opgesomd    en  de 
reactie van de minister daarop zullen nu worden besproken. 

2. Oneigenlijke inmenging van de minister in procedure RC 1.6 
In procedure RC 1.6 heeft de zoon van Koenigs  die zich aanvankelijk als informant had 
gemeld  zich op enig moment tegen het restitutieverzoek van de (andere) erven Koenigs 
gericht en aan het ministerie verzocht dat verzoek af te wijzen. De zoon van Koenigs had 
als wens dat de collectie  in handen van de Staat zou blijven. De staatssecretaris heeft 
vervolgens de Restitutiecommissie verzocht om ook advies uit te brengen op dit verzoek 
tot afwijzing. Zie het advies in RC 1.6, waarin op pagina 1 staat: 

"Bij brief van 8 mei 2003 verzocht de staatssecretaris de Commissie tenslotte om advies 
uit te brengen over een verzoek van de zoon van Koenigs van 24 maart 2003, strekkende 
tot afwijzing van het verzoek tot teruggave van de Koenigscollectie". 

Gelet op deze zinsnede  is het verweer van de minister dat de RC dit verzoek niet  zou 
hebben opgevat als een adviesverzoek niet serieus te nemen. 
Geen  sprake  is    zoals  de  minister  zegt    van  een  andere  claim  gericht  op  dezelfde 
kunstvoorwerpen. Die situatie komt inderdaad vaker voor en het spreekt voor zich dat de 
Restitutiecommissie  de  diverse  claims  dan  in  haar  beoordeling  betrekt.  Tegenstrijdige 
claims worden door de Restitutiecommissie ook als zodanig benoemd. (Zie bijvoorbeeld 
RC 1.113  (www.restitutiecommissie.nl),  betreffende  een  restitutieverzoek van  de  erven 
Fritz  Gutmann,  waarin  melding  wordt  gemaakt  van  een  tegenstrijdig  verzoek  van  de 
erven  Herbert  Gutmann.  De  tegenstrijdige  restitutieverzoeken  zijn  ondergebracht  in 
dossiernummer RC 1114, waarop nog advies moet volgen) 
De vergelijking gaat echter niet op want in het geval van de zoon van Koenigs gaat het 
om een verzoek  tot afwijzing van het verzoek van anderen, een geheel  ongebruikelijke 
figuur. Voor zover ons bekend  is alleen  in RC 1.6 een dergelijk  “antiverzoek” door de 
minister toegelaten. 
Het betoog van de minister dat het doorleiden van het verzoek  juist zorgvuldig zou zijn 
kan niet worden gevolgd. Het verzoek van de minister aan de Restitutiecommissie om te 
adviseren  over  een  verzoek  tot  afwijzing  is  in  strijd  met  het  Instellingsbesluit  en  met 
afspraken die met de Tweede Kamer zijn gemaakt over de rol van de minister in deze. 
Daaruit  vloeit  voort  dat  de  minister  verzoeken  die  evident  niet  behoren  tot  de 
taakopdracht van de Restitutiecommissie niet voor advies voorlegt. Een verzoek dat niet 
is gericht op teruggave van cultuurgoederen behoort evident niet tot de taakopdracht van 
de  Restitutiecommissie.  Nog  belangrijker  is  echter  dat  de  Staat met  dit  verzoek  haar 
eigen belang   verwoord door de zoon van Koenigs   tot een onderdeel heeft gemaakt 
van de door de Restitutiecommissie te maken afweging. Dat de commissie daardoor niet 
“beïnvloed”  zou  zijn  is  geheel  onaannemelijk:  het  gaat  hier  immers  om  een  formeel 
verzoek  dat  blijkens  de  rapportage  is  meegewogen.  Los  daarvan  had  de  minister  de 
Restitutiecommissie in elk geval niet in de positie mogen brengen dat zij moest oordelen 
over  een  verzoek  en  een  “antiverzoek”.  Dat  op  het  laatste  verzoek  uiteindelijk  niet  is
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beslist doet daar niet aan af aangezien  zoals de Nationale ombudsman zelf terecht stelt 
 het verzoek tot afwijzing in materiële zin is toegewezen. 

Concluderend is het voorleggen van het verzoek tot afwijzing evident onbehoorlijk en in 
strijd met  de  beginselen  van  art.  6  EVRM.  De  erven  Koenigs  kregen  in  de  restitutie 
procedure plotseling een “anti verzoek” tegenover zich, dat bovendien een stem gaf aan 
het  evidente  eigenbelang  van  de  Staat.  De minister  wist  uiteraard  van  dit  belangrijke 
mankement aan de adviesprocedure inzake RC 1.6  zij had dat immers zelf veroorzaakt 
 en had daarom geen besluit mogen nemen op basis van het resulterende advies. 

3. De weigering RC 16 te heropenen 
Nadat  de  Restitutiecommissie  in  zaak  RC  1.6  had  geadviseerd  en  de  minister  het 
verzoek  tot  restitutie  had  afgewezen  (december  2003)  heeft  verzoekster  nog  intensief 
nader onderzoek gedaan en in vele bronnen informatie aangetroffen die een ander licht 
op de zaak werpt. Dit zijn nova  ten opzichte van de peildatum van december 2003. De 
minister  heeft  het  verzoek  tot  heropening  van  RC  1.6  echter  afgewezen  en  aan  de 
Restitutiecommissie opdracht gegeven deze nova mee te nemen in procedure RC 1.35. 
Volgens de minister was dat vooral een “praktische oplossing” en zal naar aanleiding van 
de bevindingen in RC 1.35 later nog worden overwogen of het in de rede ligt RC 1.6 te 
heropenen. 
Hiermee miskent de minister echter het volgende. 
Ten eerste worden de erven Koenigs ernstig in hun belangen geschaad doordat RC 1.6 
intussen de status behoudt van een afgerond advies. Aan dit advies wordt in nationaal en 
internationaal verband zeer veel betekenis gehecht. Het wordt  helaas  beschouwd als 
de  leidende  beschrijving  van  het  bezitsverlies  van  Franz  Koenigs.  De  Britse 
Restitutiecommissie  heeft  bijvoorbeeld  een  verzoek  van  de  erven  Koenigs  afgewezen 
met  een  verwijzing  naar  RC  1.6.  Heropening  zou  een  duidelijk  signaal  zijn  naar  alle 
relevante partijen dat RC 1.6 niet zonder meer kan worden gevolgd. 
Ten  tweede  zou  heropening  een  duidelijke  instructie  impliceren  aan  de 
Restitutiecommissie dat  zij  haar eerdere oordeel  in RC 1.6 dient  te heroverwegen. Dat 
blijft  nu  geheel  vaag.  Het  vergt  op  zichzelf  al  veel  van  een  commissie  om  afstand  te 
nemen van een eerder oordeel, en dat geldt eens te meer als die vraag niet uitdrukkelijk 
wordt voorgelegd maar slechts  impliciet in een andere procedure wordt  ingebracht. Dat 
de Restitutiecommissie een duidelijk verschil blijft maken tussen procedure RC 1.6, die zij 
afgesloten acht, en procedure 1.35, waarin de nova moeten worden meegenomen, blijkt 
bijvoorbeeld  uit  een  brief  van  vicevoorzitter  Van  der  Vlies  aan  mr.  Drion  van 
10 september 2008, waarin zij schrijft: “In de door uw genoemde brief van 24 april 2007 
heeft  de  minister  laten  weten  de  zaak  RC  1.6  als  afgehandeld  te  beschouwen.  De 
minister verzoekt de commissie eventuele nieuwe  informatie bij  de advisering  in de nu 
voorliggende  taak  RC  1.35  te  betrekken.  Daaraan  zal  de  commissie  vanzelfsprekend 
gehoor geven.” 
Ten  derde  is  deze  oplossing  in  strijd  met  het  gelijkheidsbeginsel.  In  tenminste  twee 
andere  gevallen  zijn  verzoeken  tot  heropening  op  grond  van  nova  doorgeleid  naar  de 
Restitutiecommissie;  als  de  commissie  meent  dat  sprake  is  van  nova  en  deze  iets 
opleveren, zullen de zaken worden heropend. (Aldus het ministerie tijdens de hoorzitting
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van 7 september 2010. Zie ook het advies RC 1.50, waarin de Restitutiecommissie een 
verzoek tot herziening van een eerder afwijzend advies in RC 1.18 honoreert en alsnog 
concludeert dat sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies). 
Kennelijk  is het enige verschil met de erven Koenigs dat er een  tweede procedure  liep 
(RC 1.35) waar dezelfde informatie een rol zou spelen, maar dat is geen verschil dat de 
weigering om te heropenen rechtvaardigt. Hoezeer de erven Koenigs worden geschaad 
door deze afwijkende behandeling blijkt uit de welwillende wijze waarop  in RC 1.50 op 
grond van een novum de eerdere afwijzing wordt teruggedraaid. De verzoeker vraagt om 
teruggave van 12 schilderijen, waarvan één (NK 3072) al eerder onderwerp  is geweest 
van een negatief advies. De Restitutiecommissie schrijft in advies RC 1.50; 

"Ten aanzien van het restitutieverzoek betreffende NK 3072 oordeelde de commissie dat 
op  grond  van  de  op  dat  moment  beschikbare  onderzoeksgegevens  onvoldoende 
aanwijzingen  waren  om  dit  werk  (in  de  rijkscollectie  bekend  staand  als:  Italiaans 
berglandschap  bij  avond,  Anoniem,  voormalige  toeschrijving  Govaerts)  te  kunnen 
identificeren  als  het  op  de  briefkaart  omschreven  schilderij  als  ‘Abram  Govaerts, 
Italiaanse Bergen’. 
Verzoeker  onderbouwt  zijn  hernieuwde  claim  op  NK  3072  door  te  verwijzen  naar  het 
(hiervoor besproken) bij verzoeker pas in 2006 onder ogen gekomen notitieschrift, waarin 
het werk  in het eerste handschrift voorkomt als ‘Abram Govaerts /  Italiaanse bergen bij 
avond  /  Kats  Dieren’.  Naar  aanleiding  van  deze  informatie  heeft  de  commissie 
prof. dr. R.E.O.  Ekkart,  directeur  van  het  Rijksbureau  voor  Kunsthistorische 
Documentatie, om kunsthistorisch advies gevraagd. 
Op  grond  van  de  soepelere  eisen  ten  aanzien  van  het  bewijs,  zoals  deze  onder  het 
restitutiebeleid gelden voor particulier kunstbezit,  is de commissie van mening dat deze 
nieuwe informatie voldoende aannemelijk maakt dat NK 3072 het bezit was van De Vries 
en dat het werk onvrijwillig en als gevolg van het naziregime is verloren." 

Het is onzorgvuldig om de erven Koenigs een soortgelijke procedure te onthouden. 
Daar  komt  bij  dat  de  instructie  om  de  nova  “mee  te  nemen”  in  de  beoordeling  van 
RC 1.35  ook  in  praktijk  geen  goede  weg  is  gebleken  om  te  komen  tot  een  adequate 
heroverweging. Uit de conceptrapportage van RC 1.35 blijkt dat de Restitutiecommissie 
slechts  enkele  “stellingen”  vermeldt  van  verzoekster  zonder  daaraan  conclusies  te 
verbinden, een groot deel van de nova geheel buiten beschouwing laat en kennelijk niet 
uit eigen beweging de relevante bronnen heeft onderzocht. Hieronder worden kort enkele 
nova  genoemd  die  de  Restitutiecommissie  geheel  niet  in  haar  onderzoek  in  RC  1.35 
heeft betrokken: 

Onderwerp  Novum  Vindplaats 
Financiële positie 
Franz Koenigs 

Succesvolle 
kapitaalvergroting van de 
bank Rhodius Koenigs i.v.m. 
vorderingen wegens 
Stillhalte 

DNB
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Archieven van Rhodius 
Koenigs, Van Vloten & De 
Gijselaar en Lisser & 
Rosenkranz bank bevatten 
documenten ten aanzien van 
deblokkering en deviezen 
verkeer. Financiële positie 
van Rhodius Koenigs is 
vanaf 1934 tot 1940 weer 
winstgevend. Deze tonen 
voorts gezonde persoonlijke 
financiële positie van Franz 
Koenigs 

DNB 

Stillhalte vorderingen zijn 
tijdens de oorlog opgeschort 
en na de oorlog (in 1956) 
afgewikkeld door de erven 
Koenigs 

NBI (inventarisnummer 144662 
144663) 

Franz Koenigs is nooit 
gesommeerd de lening van 
Lisser & Rosenkranz bank af 
te lossen 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 3 

Deskundigenbericht van dr. 
H.B. Junz met als conclusie 
dat financiële positie van 
Franz Koenigs goed was en 
geen verklaring biedt voor 
het bezitsverlies. 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

Vaststelling dat verkoop van 
enkele schilderijen op de 
Londense kunstmarkt 
voldoende was geweest om 
schulden af te lossen. 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

Akten tussen Franz 
Koenigs en Lisser & 
Rosenkranz bank 

De akten tussen Lisser & 
Rosenkranz bank en 
Franz Koenigs van 2 april 
21940 zijn in maart 2008 ter 
beschikking van verzoekster 
gekomen. 
Juridische deskundigen 
(prof. H.C.F. Schoordijk, 
P.A. Stein, A.F. Salomons 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

3 De nova zijn, met verwijzing naar primaire bronnen en nadere deskundigenverklaringen, toegelicht in de 
reactie van de erven Koenigs op de conceptrapportage in zaak RC 1.35 (bijlage 1 bij het klaagschrift)
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ondersteund door 
J.B.M. Vranken) hebben de 
akten beoordeeld en komen 
tot de conclusie dat deze 
onder 'undue influence' en 
dat de inbetalinggeving 
nietig is op grond van artikel 
1200 BW (oud). De akten 
zijn nietig, dan wel 
vernietigbaar. 
Volgens voornoemde 
juridisch deskundigen is de 
volle en vrije eigendom niet 
op Lisser & Rosenkranz 
bank overgegaan. 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

Econome dr. H.B. Junz heeft 
vastgesteld dat de liquidatie 
van de Lisser & Rosenkranz 
bank een bewuste construc 
tie van Franz Koenigs was 
om confiscatie door de 
Duitsers te voorkomen. 
Afbetaling van schuld op de 
datum van liquidatie was niet 
noodzakelijk en evenmin 
gebruikelijk. Verkoop van de 
collectie kan niet anders dan 
onder 'undue influence' zijn 
geschied. De buitensporig 
lage prijs duidt daar 
eveneens op. 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

(Financiële) positie 
museum Boijmans 

(Stichting) museum 
Boijmans verneemt in 
oktober 1939 dat 
Franz Koenigs de collectie 
wil weghalen uit het 
Boijmans. Curatorium van de 
Stichting constateert: "Het 
bedrag dat met een even 
tuele aankoop is gemoeid is 
dermate groot dat het niet 
gemakkelijk zal zijn, deze 
verzameling voor Rotterdam 
te behouden. De grote vraag 
is wat gedaan kan worden 

Transcriptie archief Stichting 
museum Boijmans van Beuningen



de Nat ionale ombudsman 

43 

2008.07003 

om het verlies alsnog te 
voorkomen." 
Op 2 april 1940 beëindigt 
Franz Koenigs de bruikleen 
en geeft hij het museum 
Boijmans opdracht de collec 
tie voor vervoer gereed te 
maken. Franz Koenigs had 
op dat moment al overeen 
stemming met het museum 
in Lissabon en het curato 
rium wist daarvan. Op 9 april 
1940 berichtte Hannema dat 
het gereed maken voor 
vervoer een week in beslag 
zou nemen en deed hij het 
ultimatieve bod 

Transcriptie archief Stichting 
musuem Boijmans van Beuningen 

Archief museum Boijmans 

D.G. van Beuningen 
betaalde 1 miljoen gulden 
voor de tekeningencollectie 
en schilderijen. Alleen al de 
tekeningencollectie werd 
voor een waarde van ruim 
5 miljoen gulden in de 
boeken van het museum 
opgetekend. 

Transcriptie archief Stichting 
musuem Boijmans van Beuningen 

Financiële positie D.G. van 
Beuningen 

D.G. van Beuningen 
verkeerde in financiële 
moeilijkheden en deed een 
greep in de kas van de SHV, 
waarna hij in april 1941 werd 
ontslagen. 

A. van der Zwan, biografie Fentener 
van Vlissingen, 2006, p.266 

Van Beuningen verkocht 
vrijwillig aan Hitler, door 
tussenkomst van 
schoonzoon Lucas Peterich 

Koblenz Bundesarchief B 323, 
inventarisnummers 
125/69/145/161/101/164/165/122 

Franz Koenigs als politiek 
tegenstander 

Verklaring van 
Käthe Oppenheimer dat 
Franz Koenigs joden hielp 
de financiële restricties van 
de Nazi's te omzeilen en 
daardoor risico liep. 
Franz Koenigs werd onder 
meer een dag vastgehouden 
en ondervraagd door Nazi 

Potrait of Dr. Gachet, Cynthia 
Saltzman 1998, p. 209.
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officials van de Reichsbank 
Kunst van in Nederland 
wonende exDuitsers werd 
door de SD in kaart 
gebracht. Schilderijen van 
Franz Koenigs stonden op 
de 'wenslijst'. 

Brauweiler archief 

Dr. Birnbaum (Foreign 
Office) noemde 
Franz Koenigs '"immensely 
rich" en  "violently anti 
regime" 

Archief Foreign Office, PRO 
Richmond 

Actieve antiNazi houding 
blijkt uit getuigenissen van 
Jordaans, G.A. Kessler, 
H.H.F. Hernndorf. 
Franz Koenigs was actief 
informant van de 
Nederlandse en Britse 
veiligheidsdiensten 

DNB, DBI 

Prof. J. de Vries acht het 
ongeloofwaardig dat de dood 
van Franz Koenigs een 
ongeluk was, in plaats van 
een liquidatie door de Nazi's 

(Bijlage) verzoek RC 1.35 

Uit deze nova vloeit voort dat hetgeen de Restitutiecommissie heeft aangenomen over (I) 
de financiële positie van Franz Koenigs, (II) de omstandigheden rond de liquidatie van de 
Lisser  &  Rosenkranz  Bank  en  (III)  de  omstandigheden  rond  en  toezeggingen  bij  de 
verkoop  van  de  collectie  aan  Van  Beuningen,  aanzienlijke  bijstelling  behoeft.  Dit  zijn 
cruciale  elementen  in  de  beoordeling  of  al  dan  niet  sprake was van  onvrijwillig  bezits 
verlies. 
Dat  het  onderzoek  van  de  Restitutiecommissie  ook  anderszins  tekortschiet  is  reeds 
uiteengezet in onze brief van 11 mei 2009. 
Een en ander onderstreept de noodzaak om RC 1.6 te heropenen. 
Verzoekster  meent  dat  de  minister  zijn  onzorgvuldig  handelen  in  deze  zou  moeten 
redresseren  door  de  Restitutiecommissie  een  duidelijke  instructie  te  geven  om  (1)  het 
onderzoek  in  zaak  RC  1.6  te  heropenen,  (2)  daarbij  alle  nova  te  betrekken,  door  zelf 
onderzoek te doen naar alle relevante primaire bronnen en van dat onderzoek verslag te 
doen, en (3) het geheel aan materiaal opnieuw te beoordelen en na zorgvuldige analyse 
de daaruit voortvloeiende conclusies vast te stellen. 

4. Positie van de Staat als “eigenaar” frustreert rechtsherstel 
De  Staat  positioneert  zich  nadrukkelijk  als  eigenaar  van  de  werken  van  de 
Koenigscollectie, zowel in de nationale als in de internationale arena. In het verband van
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de  restitutieprocedure  is dat onbehoorlijk, omdat die procedure gericht  zou moeten zijn 
op  rechtsherstel  en  niet,  zoals  de minister  schrijft  in  zijn  reactie  van  30  januari  2009, 
slechts  een  forum  is  om  “de  discussie  aan  te  gaan  over  de  aanspraak  van  de 
Nederlandse Staat op de Koenigscollectie”. 
Internationaal  berokkent  deze  positie  de  erven Koenigs  grote  schade,  zoals  hierna  zal 
worden  toegelicht.  Daarbij  moet  worden  opgemerkt  dat  de  Staat  ook  in  haar  eigen 
juridische redenatie  die om meerdere redenen niet klopt  geen eigenaar is van werken 
die zich nog niet binnen de landsgrenzen bevinden. (Zie de reactie van verzoekster van 
13 november 2009, p. 3) 

Restitutieclaim jegens het Museum of Fine Arts 
De erven Koenigs maken aanspraak op het schilderij  “Landschap met brandende stad” 
van Herri met de Bles, dat zich in het Museum of Fine Arts in Boston bevindt. De Staat 
der Nederlanden maken eenzelfde aanspraak. Het MFA heeft  zich bereid verklaard de 
kwestie  voor  te  leggen  aan  de  Restitutiecommissie  voor  (bindend)  advies 
overeenkomstig artikel 2,  tweede  lid, van het  Instellingsbesluit. De commissie acht zich 
daartoe ook bevoegd.(Zie de brief van de Restitutiecommissie van 1 mei 2006; bijlage 35 
bij  het  klaagschrift).  Deze  procedure  wordt  echter  door  de  Staat  geblokkeerd  omdat, 
aldus de minister, medewerking zou kunnen worden  “geïnterpreteerd als een  impliciete 
afstand  door  de  Staat  van  haar  eigendomsclaim  op  het  schilderij”.  De  minister  heeft 
verzocht  om  advisering  op  grond  van  artikel  2,  eerste  lid,  van  het  Instellingsbesluit, 
waarbij de Restitutiecommissie dan zou moeten uitgaan van de fictie dat het schilderij in 
het bezit is van de Staat der Nederlanden. Dit ging de Restitutiecommissie te ver, en zij 
heeft  de  opdracht  (RC  1.13)  vervolgens  teruggegeven.  Daardoor  is  een  impasse 
ontstaan. Een duidelijker voorbeeld van de wijze waarop de minister de positie van de 
Staat voorrang geeft boven rechtsherstel is moeilijk te vinden. 

Claim jegens de Russische Federatie 
De  minister  stelt  zich  op  het  standpunt  dat  de  Staat  eigenaar  is  van  delen  van  de 
Koenigscollectie die zich thans in Moskou bevinden en heeft de werken bij de Russische 
Federatie in die hoedanigheid geclaimd.( Overigens gebeurde dat vlak na de oorlog nog 
op  basis  van  de  stelling  dat  een  particulier  (Van  Beuningen)  het  bezit  onvrijwillig  had 
verloren  ).  Verzoekster  acht  dit  onbehoorlijk  omdat  de  Russische  Federatie  ermee 
bekend is dat de desbetreffende tekeningen vrijwillig door Van Beuningen aan de nazi’s 
zijn  verkocht  en  de  collectie  daarom  als  “Fascistisch  eigendom”  van  Duitsland 
beschouwt(Zie  ook  de  brief  van  23  juni  2010,  met  als  bijlage  de  brief  van  directeur 
Antonova van  het Pushkin Museum).  Een  claim van  de  erven Koenigs,  gepresenteerd 
door de Nederlandse regering, zou daarentegen wel tot teruggave kunnen leiden. (zie p. 
25 van het klaagschrift van 16  juli 2008) Aan een claim op die basis wenst de minister 
geen  medewerking  te  verlenen,  wederom  vanwege  diens  positie  dat  de  Staat  als 
eigenaar geldt. (Dat de regering daar niet geheel zeker van is geweest, blijkt wel uit het 
feit  dat  de  regering  bij  brief  van  18  december  1995  aan  Duitsland  het  verzoek  heeft 
gedaan  afstand  te  doen  van  een  eigendomsclaim  op  de Koenigscollectie.  Verzoekster 
heeft na het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter op grond van de
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Wet  openbaarheid  van  bestuur  een  afschrift  ontvangen  van  de  brief  van  minister 
president Kok en het antwoord van Bundeskanzler Kohl daarop). 
De minister heeft dit op de hoorzitting gekwalificeerd als slechts een verschil van mening 
over  de  diplomatieke  aanpak.  Daarmee  miskent  hij  dat  de  Staat  met  de  door  haar 
ingenomen  positie  teruggave  door  de  Russische  Federatie  geheel  onmogelijk  heeft 
gemaakt. 

5. Tot slot 
Gelet  op  het  voorafgaande verzoekt  verzoekster  de Nationale  ombudsman  om aan  de 
minister te adviseren RC 1.6 te doen heropenen zoals hierboven vermeld, met aandacht 
voor uitputtend en zorgvuldig feitenonderzoek op basis van primaire bronnen en uiteraard 
zonder daarbij het “antiverzoek” van de zoon van Koenigs te betrekken.


