


  

 

 

O Reino da Bélgica possui uma rica herança cultural, os Museus Reais de Belas Artes da 

Bélgica (Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique), formados por quatro famosos centros de 

arte, possuem mais de 20.000 pinturas, desenhos e esculturas datadas do princípio do século XV até 

a atualidade. Além desses museus, o país possui diversas outras instituições que abarcam artefatos 

culturais importantes, dentre eles muitas peças provenientes de antigas colônias africanas, sobretudo 

das regiões do Congo, Ruanda e Burundi. Para além de um antigo Estado colonizador, o Estado belga 

também é um forte destino do comércio de arte e antiguidades e um país de trânsito do tráfico ilícito 

de bens culturais. 

Para garantir maior proteção ao seu patrimônio cultural, o governo federal da Bélgica e suas 

províncias adotaram legislações que estabelecem sanções penais por exportação não autorizada de 

bens culturais protegidos, assim como por destruição e apropriação não justificada de artefatos. 

Ademais, o comitê Belga do Blue Shield International desenvolve ações concretas para divulgar 

informações e sensibilizar o público em geral, visando conscientizar sobre e prevenir crimes que 

afetam os bens culturais. Entretanto, não há uma legislação nacional que regularize o mercado de arte 

e antiguidades no país; colecionadores particulares, casas de leilão e negociantes atuam com pouco 

controle das autoridades nacionais. Apesar disso, a Bélgica ratificou a Convenção de Haia (e seus 

protocolos), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Em julho de 2020, uma Comissão Especial foi criada para investigar o passado colonial belga 

na região do Congo e, desde outubro do mesmo ano, o governo da Bélgica está planejando 

implementar uma política de restituição de bens culturais, com o intuito de assegurar a devida 

repatriação do patrimônio africano que está em posse de seus museus e coleções. Nos últimos anos 

alguns artefatos já foram devolvidos, a Universidade Livre da Bélgica (ULB) chegou a devolver à 

República Democrática do Congo crânios humanos retirados do país durante o período colonial, e o 

governo federal também promoveu o retorno de diversos arquivos coloniais para Ruanda. Apesar do 

atraso da Bélgica em garantir a restituição desses artefatos, em comparação com a França, a Alemanha 

e outros países europeus, o país tem se comprometido em ampliar e fortalecer as discussões sobre o 

assunto com os países africanos.   


