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KUNST KAN STRESS VEROORZAKEN
Als Kleine Kunstcollectioneur begon ik, vele jaren geleden, samen met mijn eega
aan de opbouw van mijn Kleine Kunstcollectie. Dat gebeurde mondjesmaat, maar
gestaag breidde zich een en ander uit. En toen werd er in ons huis ingebroken, op
een donkere oudejaarsnacht, wij zaten in Oostenrijk. De dieven waren niet van de
slimsten en pakten van alles mee: geld, juwelen, onze hele champagne- en wijnvoorraad, maar geen enkel kunstwerk.
We hadden toen nog geen kunstverzekering. De dag nadien kwam onze verzekeringsagent op bezoek en hij stelde het simpel: als jullie geen kunstdiefstalverzekering nemen, stopt de hele woning-omnium nu en vandaag. Voor het eerst
moest ik vragen stellen, die verder gingen dan het aankopen van een klein kunstwerkje …
Het eerste werk verwerven is makkelijk, het tweede en derde misschien ook.
Maar dan: beseft u wat er allemaal op u afkomt? Je kan kunst kopen, maar ook
erven of krijgen, later misschien zelfs uitlenen, schenken, verkopen …
Van wie of wat koopt u? Van de kunstenaar zelf, of van zijn of haar galerie?
Of kocht u via een veilinghuis? Bestaan daar contracten voor? Wat met de btw?
Neemt u een kunstverzekering, ter bescherming tegen diefstal en inbraak? Wat
houdt dat in? Heeft u een erkende alarminstallatie? Zet u die elke keer aan, als u
het pand verlaat?
Wilt u uw collectie ooit verkopen? Overlaten aan uw erfgenamen, schenken aan een museum? Ooit al gehoord van termen als ‘maatschap’ of ‘stichting’
(een ‘Foundation’ om het moderner te verwoorden), waarin een collectie ondergebracht kan worden? Wat zijn de gevolgen? Hoe wordt de erfbelasting op een
kunstcollectie berekend?
Uw poetsman of -vrouw beschadigt een werk, of zet het bij het groot huisvuil,
omdat het in zijn of haar ogen rommel is (al echt gebeurd). Wat zijn de juridische
consequenties?
Wat kan je zelf met je verzameling doen, bijvoorbeeld om ze in te brengen als
waarborg bij de aankoop van onroerend goed? Hoe fiscaal aftrekbaar is zo’n collectie, als u ze onderbrengt in uw eigen onderneming?
Hoe zit het met de auteursrechten, het volgrecht enzovoorts, bij eventuele verkoop? Wat met antiwitwasregelingen? Weet u wat een prospectusplicht is? Wat de
aansprakelijkheid van een kunstexpert is?
Kortom, u bouwt traag en gestaag een kleine, maar fraaie kunstcollectie op,
maar bij elke nieuwe aankoop rijst een nieuwe vraag. U nadert misschien ooit het
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moment waarop u het uit de handen voelt glippen. Legio zijn de verzamelaarskunstliefhebbers die wanhopig op zoek gaan naar juridische begeleiding, naar
informatie en duiding. Of naar een depot, liefst met klimaatregeling. Want het
huis is te klein geworden.
In dit boek worden de bovenstaande vragen en nog veel meer beantwoord
door een team van specialisten ter zake. Ze begeleiden u bij alle details die er bij
het beheer van uw kunstcollectie, in welke vorm dan ook, komen kijken. Zodra u
een schilderij aan de muur hangt, een beeld op dressoir of schouwmantel plaatst,
een tekening in een map schuift, begint het. Wees gewaarschuwd.

Jordi Geirlant
(nom de plume, nvdr.)
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INLEIDING
Oliver Lenaerts
Dit boek schetst de juridische contouren van het kunstenlandschap aan de hand
van een breed gamma van juridische thema’s met de nodige aandacht voor contrast en context. Het is opgebouwd in twee grote delen. Een eerste deel behandelt
de juridische aspecten die van toepassing zijn op een aantal marktactoren uit het
kunstenveld. Achtereenvolgens komen kunstenaars, curatoren, experten, kunstdealers, veilinghuizen en de musea aan bod. Aan de hand van deze bijdragen
worden begrippen zoals de primaire en de secundaire markt duidelijk alsook de
dynamiek van de kunsthandel en zijn actoren.
In een tweede deel wordt er aandacht besteed aan een resem juridische ontwikkelingen rond een aantal klassieke en meer actuele thema’s in de kunsten.
In dit deel wordt duidelijk hoe kunst verweven is met de verschillende rechtstakken. Het economisch recht kent kunstenaars een resem rechten toe zoals
vermogensrechten, morele rechten, volgrechten en andere contractuele rechten.
Die rechten laten kunstenaars toe om als auteur de productie, tentoonstelling,
verkoop en authenticatie van hun kunst te controleren. Het recht is het middel bij uitstek om die rechten te testen ten aanzien van verzamelaars, dealers,
musea en zelfs tegenover andere kunstenaars. Het fiscale recht erkent dan weer
de noodzaak om die auteursrechten fiscaal gunstig te behandelen. Het sociale
recht erkent de precaire positie van de kunstenaar en poogt daarop een sociaal
antwoord te formuleren. Het strafrecht regelt onder welke voorwaarden gestolen
kunst gerestitueerd kan worden of diefstal en vervalsingen bestraft kunnen worden. Het erf- en schenkingsrecht bieden juridische opportuniteiten voor familiale vermogensplanning van collecties of filantropie ten voordele van musea.
Het burgerlijk recht regelt dan weer de driehoeksverhouding tussen kunstenaar,
galerie en verzamelaar.
Het boek toont ook aan dat het soms moeilijk is om bepaalde praktijken op de
kunstmarkt in een juridisch keurslijf te duwen en dat er, in toenemende mate, ook
conflicten ontstaan waarvoor de traditionele juridische regels niet altijd soelaas
kunnen bieden. Die conflicten gaan hand in hand met een toenemende marktwerking waarbij kunst gaandeweg meer en meer beschouwd als een toegankelijke
vorm van investering. Die visie op kunst als een ‘asset’ heeft geleid tot een enorme
boost op de kunstmarkt en tot een ‘financialisation’ van de markt. De houding
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op de kunstmarkt, vaak onuitgesproken maar hardnekkig, dat kunst toch eerder
wordt gekocht vanuit een appreciatie voor haar intrinsieke esthetische en artistieke verdienste brengt echter met zich mee dat de roep om regulering van de
kunstmarkt weinig bijval kent. En dit is onterecht. Want wanneer kunst kopen
niet meer (alleen) wordt veroorzaakt door een spontane injectie van esthetiek,
maar ook een berekend risico wordt, dan wordt regulering onvermijdbaar. Een
grote bekommernis van marktwerking is het handelen met voorkennis. Op de
kunstmarkt speelt vaak een soort van informatievalkuil. Verzamelaars die niet
tot het selecte groepje van ‘insiders’ behoren missen informatie die nodig is om
tot een weloverwogen aankoop te komen. Omwille van die informatie-asymmetrieën is de kunstmarkt daarom ook uitermate gevoelig voor manipulaties en uitbuiting van marktmacht. Ook daaraan besteedt het boek aandacht.
Ten slotte is er de handhaving van al die risico’s die eveneens in toenemende
mate wordt uitgeoefend door nieuwe instanties en niet langer een voorrecht is van
de traditionele rechtbanken.
Zo is het boek een anthologie van interdisciplinaire uiteenzettingen geworden
dat op kritische maar begrijpelijke wijze in elkaar hakende thema’s onderzoekt.
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