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Eindvonnis voorzieningenrechter 16 maart 2021 inzake executiegeschil kunstcollectie Rob
Scholte museum
Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 14 januari en 16 februari jl. informeerden wij u over eerdere mondelinge deelvonnissen van de
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland over de executie van de kunstcollectie van het
voormalig Rob Scholte museum.
De rechter besliste toen dat de gemeente de executie volgens de regels van de wet heeft overgenomen en
dat de kunstcollectie door de gemeente in beginsel geëxecuteerd mag worden. De partij die is aangewezen
om de executieverkoop te verzorgen, BVA Auctions, is bovendien door de rechter geschikt bevonden.
Voordat de kunst executoriaal geveild mocht worden, oordeelde de rechter dat de voormalig gebruiker van
Middenweg 172-174 eerst zelf de gelegenheid moest krijgen om werken voor een hogere prijs te verkopen
dan de executiewaarde waarvoor zij getaxeerd zijn. De termijn waarbinnen hij hiertoe in de gelegenheid werd
gesteld, werd verlengd tot en met 24 februari jl.
Nadat binnen deze verlengde termijn geen biedingen waren ontvangen, vond hierover op 2 maart jl. een
nieuwe zitting bij de voorzieningenrechter plaats. Op 16 maart jl. wees de voorzieningenrechter schriftelijk
eindvonnis in deze kwestie.
De rechtbank heeft nu bepaald dat de gemeente mag overgaan tot veiling van de kunstcollectie. Dat
betekent dat de gemeente de executie van de kunstcollectie door middel van openbare verkoop bij BVA
Auctions mag voortzetten en dat de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 dit moet gedogen. De
wens van de kunstenaar om zelf de volgorde van verkoop te bepalen, is door de voorzieningenrechter
afgewezen: het is de deurwaarder die de wijze waarop mag bepalen. De kunst mag bij BVA Auctions
opgeslagen blijven tot de datum van verkoop. De kunst zal in delen geveild worden: naar verwachting zullen
acht veilingen gepland worden. Nadat de eerste veiling heeft plaatsgevonden, vindt een evaluatie plaats.
Op korte termijn zal de eerste veiling van de kunstcollectie bij BVA Auctions plaatsvinden. Nu dit een
executoriale verkoop betreft, vindt dit plaats onder toezicht van de deurwaarder.
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