
Correspondentie Whatsapp Ingrid van Engelshoven-                

[16-11-2018 10:35:45] Ingrid van Engelshoven:       , clubje spreekt elkaar volgende week

weer. Verzoek is of jij voor die tijd met Fin en      alle mogelijke financiële opties op een rij wil

zetten. Initiatief bij jou, Ingrid

[16-11-2018 10:55:27]                 : Ha Ingrid. Vanmorgen al contact gehad met         

       van het Rijks om hun opties te vragen, daarna snel een inschatting van het realiteitsgehalte

daarvan door ons en Financiën. Houd je op de hoogte! Groeten,       

[23-11-2018 11:43:46] Ingrid van Engelshoven: Met Mark gesproken. Kun jij zorgen dat         

bij AZ wordt bijgepraat en dat er voor Mark instructie komt voor zondag. Graag in afstemming met

Fin. Ingrid

[23-11-2018 12:29:36]                 : Oké!

[29-11-2018 13:04:19] Ingrid van Engelshoven: Heb jij voor mij een digitaal A4 over wat wij uit

mijn begroting kunnen halen voor de R. Kan ik het aan Buma sturen. Zou ik graag vandaag doen.

[29-11-2018 13:25:22]                 : Heb je voldoende aan wat ik gisteren in de enveloppe

aan je heb gestuurd? Of wil je een ander overzicht? En kun je je vinden in 25 miljoen uit het

aankoopfonds of is meer bespreekbaar voor je? Al dan niet, na overleg met Buma. Ik stuur je zo

sowieso de korte notitie van de enveloppe. Groet,        

[29-11-2018 13:36:05] Ingrid van Engelshoven: Die korte notitie is goed. 25 ok voor nu

[29-11-2018 13:37:53]                 : Zit in je mail, zowel je ‘iPad-adres’ als je officiële

OCW-adres. Groet en tot zo,        

[29-11-2018 13:38:06] Ingrid van Engelshoven: Dank

[01-12-2018 15:32:01]                 : Dag Ingrid, zie hieronder het uitgebreide verslag van

               over zijn contact met het Elysee. Ik ga maandag met je secretariaat kijken

wanneer je op korte termijn naar Parijs kunt. Tot nu toe gaat het ‘smoothly’... Groet en nog een

goed weekend,        

——-

      ,

ik probeerde je gisteren een paar keer te bellen maar je was druk met andere zaken, dus even

langs deze weg.

Ik had gisteren een gesprek met              ,       van het Elysee. Hij vertelde dat men

woensdag jl nog over het schilderij had gesproken en bevestigde de volgende elementen die      

        met me deelde (die      van hun advocaat had):

-het schilderij wordt te koop aangeboden;                                                      

                                                                                              

                                                                         

-de staat vindt het belangrijk dat het doek in Europa blijft en te zien zal zijn voor Europese burgers

-bij dat laatste denkt men aan Franse en Nederlandse burgers maar ook burgers in andere landen.

Ik heb geantwoord dat het doek voor NL bijzondere waarde heeft gezien het culturele belang van

Rembrandt en de periode waarin hij schilderde voor ons land. Gezegd dat op politiek niveau belang

wordt gehecht aan behoud van het schilderij en aan het zekerstellen dat het gezien kan worden

door Nederlanders en alle andere belangstellenden

-opgemerkt dat we willen                                                                    

    reden waarom ik van hem wilde weten hoe de FR regering zich voorstelt dat we het beste

vooruit kunnen.

       stelde dat op prijs. Hij zei dat het het beste was als de beide ministers van cultuur dit met

voorrang en persoonlijk zou bespreken. Hij zou daar gistermiddag aan minister Riester meteen

opdracht toe geven. Ik heb gezegd dat onze minister daar open voor staat en bereid is op zeer

korte termijn naar Parijs te komen voor overleg.

Nog dit:

-mijn indruk is dat voor FR belangrijk is dat,                                                  

                                                                                                   

                                                                                 

- het ging        dus bovendien niet alleen om  FR:                                           
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-ben graag bereid te helpen zsm een afspraak te helpen maken in Parijs voor beide ministers. Om

geen ongewenste aandacht te genereren kan dat wellicht het best onder het mom van

kennismaking, want de Franse minister is nieuw. Laat me svp weten wat je wilt dat ik doe

-ik informeerde gistermiddag                telefonisch zodat AZ op de hoogte is van de follow up

van het gesprekje Macron/Rutte. Hij zei dat de belangstelling op politiek niveau duidelijk is (en dus

is er het risico van lekken en dus is er de wenselijkheid snel te handelen). Ik belde ook even met

            .

Groet en goed weekeinde!

       

[06-12-2018 11:42:39] Ingrid van Engelshoven: Vind het lang duren in Parijs. Nog nieuws?

[06-12-2018 12:03:12]                 : Ik ook. Heb dagelijks contact met            , die

al paar keer heeft gerappelleerd bij het ministerie van Cultuur. Kan een paar dingen betekenen:

1) hun hoofd staat er nu niet naar (gele hesjes)

2) ze zijn geschrokken en gaan in de vertraging

3) de nieuwe minister is nog met andere dingen bezig en/of is niet beschikbaar op beide data.

En verder is het gewoon Frankrijk, daar gaan dingen niet zo snel... Zodra ik iets hoor, laat ik het je

weten!

Groet,       

Ps: de collega van Financiën zou dezer dagen Wopke inlichten over bijdrage die OCW + Rijks

(samen ca. 50 mio) kunnen leveren. Dus als Wopke begint te sputteren weet je waardoor het

komt.

[07-12-2018 08:37:47]                 : Goedemorgen Ingrid. Zie hieronder bericht van    

            in Frankrijk:

——

      , net kabinetsmedewerker gesproken. Morgen lijkt heel hel moeilijk, ook ivm gele hesjes

(zaterdag ook veel musea gesloten vanwege verwachte rellen). Afgesproken dat hij vanavond nog

via chef Cabinet overlegt met minister. Als toch morgen kan, belt hij me vanavond. Anders mikken

we op woensdagavond/donderdag ochtend. Groet!   

——

Heb niets meer van hem gehoord, het wordt dan volgende week hoop ik. Je plannen voor het

weekend hoeven niet te wijzigen��.

Verder heeft Wopke het volgende gehoord van zijn mensen over de financiën:

—-

- Over de inzet voor financiering conform bijgaande tabel. Met de politieke vraag of de inzet van

RMA en OCW niet impliceren dat er geen draagvlak is, of dat je dit als een eerste

onderhandelingsinzet moet zien.

- Over ideeën en argumenten hoe je een bijdrage van provincies en gemeenten (waaronder

Amsterdam) kan realiseren.

——-

De ideeën  over een bijdrage vanuit provincies en gemeenten komen neer op een uitname uit het

gemeente- en provinciefonds van in totaal 33 miljoen en een bijdrage van 16,5 miljoen van A’dam.

            

Groet en tot zo,

      

[10-12-2018 16:49:56]                 : Dag Ingrid, Vandaag had ik contact met         

       (de collega van Financiën). Hij heeft met Wopke Hoekstra de (financiële) inzet van OCW en

het Rijksmuseum besproken en gaf mij de reactie van Hoekstra terug. Die is,                 �,

als volgt:

Voor Hoekstra is het ‘adagium’ dat het schilderij van en voor ons allemaal is een randvoorwaarde

voor de aanschaf, en dan zijn er volgens hem echt meer (financiële) inspanningen nodig om het

project te realiseren, door:
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1) OCW.

Hoekstra verwacht dat OCW meer bijdraagt; wil de minister deze deal eigenlijk wel is zijn vraag

(dat laatste is er gewoon in geplugd door         overigens)?

2) Gemeenten en provincies.

Zij moeten echt meedoen (vanwege ‘van en voor ons allemaal’) en dat moeten wij (= OCW) gaan

organiseren. Bij M.BZK kan gepolst worden of een bijdrage uit het provincie- en/of gemeentefonds

tot de mogelijkheden behoort.

Voor punt 2 zou een kort en vertrouwelijk contact tussen jou en Kajsa behulpzaam kunnen zijn, al

is het maar om die route dan te kunnen afsluiten, want is niet heel kansrijk denk ik.

Morgen even bespreken wat een volgende stap kan zijn?

Verder hoop ik nu snel van                  een bevestiging te krijgen vanuit de Franse minister

voor het bezoek a.s woensdag/donderdagochtend, maar erg veel haast hebben ze niet (en ook

andere zaken aan hun hoofd). Groet,       

[03-05-2019 12:46:51]                 : Dag Ingrid. Hoop dat je heerlijk hebt gewandeld?!

Het is me niet gelukt deze week telefonisch contact te hebben met het ministerie in Parijs, ze

hadden het te druk met de conferentie waar jij naartoe op weg bent. Wel per mail afgesproken dat

ik mijn contactpersoon volgende week spreek. Van      heb je wellicht al gehoord dat er in een

kunstblad in Frankrijk afgelopen week is bericht over (het aanhouden) van de exportvergunning en

dat een reactie daarop van het Rijks, op de vraag of ze interesse hebben, staat opgenomen. Het

Rijks heeft zoals we hadden afgesproken afhoudend gereageerd. De vorige keer werd een dergelijk

bericht opgepikt door de Nederlandse pers (NRC), maar nu niet. En als je Franck Riester spreekt:

ik ben vooral benieuwd of ze nu eerst zelf alles op alles willen zetten om te kopen of dat het nog

steeds zin heeft om samen opties te onderzoeken, mijn contactpersoon houdt zich daarover op de

vlakte...Veel succes vanmiddag en voor daarna een goed weekend!        

[07-05-2019 01:13:32]                 : Dus toch... Groet uit          , veel plezier in

       .       

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/rijksmuseum-zal-opnieuw-franse-rembrandt-kopen-

a3959322?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp

[08-11-2019 18:04:24]                 :                                                    

                                                                                                  

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                                

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                             

                    

[08-11-2019 18:27:05] Ingrid van Engelshoven:                                          

                                 

[08-11-2019 18:27:13] Ingrid van Engelshoven: Fijn weekend

[13-02-2020 17:32:22]                 : Dag Ingrid.                                     

                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                          

                                                                                                   

                                                                                    

                                                                                               

[13-02-2020 18:07:12] Ingrid van Engelshoven: Ik ben er rond 19:00

[01-06-2021 13:58:10] Ingrid van Engelshoven: Macron heeft de Vaandeldrager gekocht

[01-06-2021 13:58:30]                 : Dus toch....

[01-11-2021 13:47:57] Ingrid van Engelshoven: Heb jij nog onze interne notie voor de call van

17:30 voor me?

[01-11-2021 13:53:56]                 : Bijna af, stuur hem je zsm! Wil je zelf doorsturen

naar Wopke of zullen wij dat doen?

[01-11-2021 13:54:26] Ingrid van Engelshoven: Zie graag eerst zelf

3

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/rijksmuseum-zal-opnieuw-franse-rembrandt-kopen-a3959322?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp[08-11-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/rijksmuseum-zal-opnieuw-franse-rembrandt-kopen-a3959322?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp[08-11-2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/rijksmuseum-zal-opnieuw-franse-rembrandt-kopen-a3959322?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp[08-11-2019


[01-11-2021 13:55:16]                 : Oké. Ga nu snel bij de GKA weg en je leest snel .

[01-11-2021 14:04:01]                 : Notitie verstuurt naar je MOCW-mailadres.

[10-11-2021 08:23:58] Ingrid van Engelshoven: Kun je mij liefst voor 09:00 even bellen. Lunch

vanmiddag met                  . Wil weten hoe het staat met project x

[10-11-2021 08:24:26]                 : Doe ik, ben nog even in overleg, maar bel je zo!

[10-11-2021 11:15:17]                 : Dag Ingrid. Heb      nog even gesproken. Goed dat

je het volgende weet:

1)      heeft met               gesproken,                      van het Elysee. Het was een

heel informeel gesprek, waarin         bevestigde dat Frankrijk zelf niet kan/wil  kopen, maar

verkoop aan Abu Dhabi is nog steeds een mogelijkheid. Graag zouden zij aankoop door NL

positioneren als het gezamenlijk in het publieke domein brengen van het meesterwerk. Na de 24ste

zouden zij graag tot een overeenkomst komen over bruikleen.      heeft laten weten dat dit het

beste direct tussen de musea geregeld kan worden. Volgens      kwam         niet met harde

eisen.

2)      vroeg om grote voorzichtigheid vanuit de ambassade richting Frankrijk tot de optie tot

koop is afgesloten.

3) De Vereniging Rembrandt vindt zuiverder dat het Rijks zelf de aanvraag doet bij hen. Dat

gebeurt vandaag,      zet in op 20 mio. Het Rijks wil zelf 10 mio doen.

Groet en ik houd je op de hoogte!       

[10-11-2021 11:16:09]                 : Ps: ben jij/is er al gestart met politieke afstemming?

[10-11-2021 11:20:59] Ingrid van Engelshoven: Heb daarover met Rob Jetten en Sophie Hermans

contact gehad. Dat kan pas kort tevoren, anders gaat lekken. Dus eerst rest rond hebben

[11-11-2021 16:13:16]                 : Dag Ingrid. Heb een paar dingen waarvoor ik even in

de app klim:                                                                                  

                                                    

Verder wil ik je wat betreft Project X laten weten dat we proberen begin volgende week het

voorstel bij jou en Wopke te hebben over zowel de financiering van de aankoop als het  concept

aankoop-contract zelf. De juristen van Financiën zitten nog een beetje in een ‘grondige

uitzoekstand’, (bijvoorbeeld of samen met Frankrijk kopen echt uitgesloten is…) we hopen ze daar

snel uit te krijgen, mocht dat niet op tijd lukken dan trek ik bij je aan de bel.

Tot slot:                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                          

                                                                              

                                                                                   

Groeten,       

[16-11-2021 10:59:04] Ingrid van Engelshoven: Kunnen we vanmiddag bellen over project X?

[16-11-2021 11:03:46]                 : Jazeker. Ik ontvang nu de minister van Curaçao,

daarna bel ik je!

[16-11-2021 11:06:32] Ingrid van Engelshoven: Ik zit tot 12:30 in MCC

[23-11-2021 19:22:53]                 : Ha Ingrid, ik heb      gesproken en wil graag nog

even iets met je afstemmen. Ben je belbaar of nog op                    ? Groet,       

[29-11-2021 10:36:48] Ingrid van Engelshoven: Ik spreek vandaag de Franse             in NL.

Morgen zie ik hier in Brussel de Franse minister cultuur. Heb jij al een precies tijdpad? Heb ik ook

nodig om fractievoorzitters bij te praten.

[29-11-2021 11:34:56]                 : Nog niet precies, maar hoop dat vanmiddag wel voor

je te hebben.

[29-11-2021 11:35:17] Ingrid van Engelshoven: Dank

[29-11-2021 17:37:07] Ingrid van Engelshoven: Heb je al meer? Spreek zo             en

morgenochtend minister Cultuur

[29-11-2021 17:40:50]                 : Ja, er wordt de laatste hand aangelegd, maar ik

stuur je vast het concept. Voor het reces instemming Kamers rond hebben is heel krap… Ik zet het

alvast voor je op de mail.

[30-11-2021 12:57:00] Ingrid van Engelshoven: Goed gesprek gehad met Franse ambtgenoot. Via

         bij PV krijgen we contactpersonen om publiciteit mee af te stemmen

[30-11-2021 13:40:19]                 : Mooi en dank. En ter informatie: donderdag is het

overleg met de verkoper over de intentieverklaring, eerder kon hun advocaat niet. We hopen dat
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we die dag de verklaring kunnen afronden, de verkoper is wel al bezig met het beantwoorden van

onze vragen. Denk je dat MFIN strak in de prijs blijft zitten of kunnen we die donderdag daarover

snel ‘schakelen’ als het nodig is?

Groet,       

[30-11-2021 13:58:05] Ingrid van Engelshoven: Die marge tot €175 is er wel

[30-11-2021 13:59:10]                 : Oké, dacht/wist ik eigenlijk al, maar Wopke hield de

spanning erin vorige week :-).

[01-12-2021 20:03:44] Ingrid van Engelshoven: Even over eerste scenario. Met een NvW op

begroting moet ik wel langs MR. Moeten we nog iets op vinden

[01-12-2021 20:13:15]                 : Yep. Dat vraagt dus ook nog afstemming. Ik neem

even contact op met AZ. Hoop dat we morgen stap verder komen met de verkoper, maar die stelt

vandaag lastige vragen bij onze concept intentieverklaring. Misschien valt het mee en is het vooral

een communicatieding.  Ik houd je op de hoogte!

[01-12-2021 20:14:17] Ingrid van Engelshoven: Heb afgesproken dat ikzelf de fractievoorzitters

doe

[01-12-2021 20:16:51]                 : Ja, weet ik. Ik kondig alleen aan bij SG AZ dat we via

een snelle (en vertrouwelijke) procedure naar de MR komen. Als het allemaal voorspoedig blijft

gaan…

[02-12-2021 12:05:02] Ingrid van Engelshoven: Zit nu in overleg

[02-12-2021 12:05:17] Ingrid van Engelshoven: Bel je zo

[02-12-2021 12:09:30]                 : Dank! Even kort:

1. het moet 175k worden, kan ik daarmee verdergaan richting verkoper of moet je nog afstemmen

met Wopke?

2. AZ denkt aan koppelen bespreking sup rond de MCC volgende week. Even afwachten nog of dat

echt gesteund wordt door hen, hoor ik zsm.

3. Frankrijk kan begin volgende week exportvergunning afgeven en wil dat graag als eerste

communiceren, wij volgen dan kort daarop met onze communicatie, ook richting Kamers.

Groet,

      

[02-12-2021 12:12:25] Ingrid van Engelshoven: Ad 1. Die marge hebben we, af 2) slimme

oplossing

[02-12-2021 12:13:21]                 : Dank!

[02-12-2021 18:51:04] Ingrid van Engelshoven: Is gelukt met de DOI? Vraagje nog: het geld van

Fin komt dat uit saldo?

[02-12-2021 19:00:29]                 : Heb ik ze net gevraagd, met dit antwoord:

Saldo op dit moment. Er is nog geen andere dekking in beeld. NJN gaf ook niet voldoende

onderuitputting. DoI is vrijwel af en wordt straks nog verstuurd aan de verkoper, met daarbij de

vraag of hij alvast per e-mail kan laten weten of we er zo uit zijn met elkaar (ik verwacht van wel).

Voor informeren kan de route simpeler, dit hebben we in overleg met AZ en Fin afgesproken:

Een nota van wijziging of een ISB vallen onder het mandaat van de minister van Financiën (in

overleg met de vakminister). De route voor de MR wordt dan als volgt: MFIN en MOCW besluiten

over de NvW/ISB en informeren de MP en de vice-MP’s, en in dit geval ook MBUza voorafgaand aan

het versturen daarvan aan de Kamers en lichten het voorstel (achteraf) toe in de MR. Ik hou je op

de hoogte van de DoI!

[02-12-2021 19:00:59]                 : *informeren MR bedoel ik

[02-12-2021 22:58:49]                 : Dag Ingrid, vanavond kregen we via de mail deze

boodschap van de advocaat van de verkoper:

Indeed 175M seal the deal. We have been revising the Letter of intent and we can exchange drafts

tomorrow.

Morgen worden de verschillende wijzigingen aan beide kanten nog een laatste keer met elkaar

doorgenomen (het blijven juristen), maar alle hobbels zijn nu genomen, lijkt het. Ik zal er druk op

zetten dat de letter of intent er morgen is. Groet,        

[02-12-2021 22:59:42] Ingrid van Engelshoven: Fijn. Ga ik weekend de fractievoorzitters bellen

[02-12-2021 23:01:32]                 : Spannend. Laat je het weten als je nog iets van ons

nodig hebt daarvoor?
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[03-12-2021 15:51:01] Ingrid van Engelshoven: Hoeveel tijd hebben we nu in DOI voor

parlementaire behandeling?

[03-12-2021 16:02:19]                 : Wij zetten in op 6 maanden exclusiviteit in de

onderhandeling, na ondertekening van de DOI. De verkoper sputtert (ineens) nog een beetje. Of

althans, de advocaat van de familie heeft laten weten dat dit nog een bespreekpunt is tussen hem

en de Rothschilds straks om 17.00 uur.

[03-12-2021 16:10:44] Ingrid van Engelshoven: Ok. Ben met fracties bezig..

[03-12-2021 23:10:35]                 : Dag Ingrid. Het overleg met de advocaat van de

verkoper ging goed. We krijgen de informatie die we nodig hebben (over de beneficianten, en de

authenticiteit).                                                                             

                                                        

Verder vinden zij het geen probleem om voor wat langere tijd exclusiviteit te garanderen aan de

NL-se staat, zodat we de koopovereenkomst goed kunnen afronden. Mocht het parlement niet

instemmen met (het bedrag voor) de aankoop dan willen ze echter niet nog maanden moeten

wachten tot ze het doek op de markt kunnen brengen.

Voor de DOI betekent het dat de                                                                 

                     . Wij sturen uiterlijk morgenochtend  de (hopelijk) definitieve DOI naar hun

toe.

Ik neem morgen ook contact op met                   over de check op de beneficianten en ik

bespreek met      het verzoek van de verkoper. Zoals jij vanmiddag al opmerkte; zonder bijdrage

van de staat kan het Rijks sowieso niet kopen, dus is het ook niet nodig om                        

                                      via de DOI.

Als      wel graag andere financiële mogelijkheden zou willen onderzoeken kan hij eventueel de

afzonderlijke call optie met de verkoper inroepen.

Groet en ik houd je op de hoogte!       

[03-12-2021 23:17:21] Ingrid van Engelshoven: Fijn, mijn teller staat nu op mogelijk 93 stemmen

met nog 9 fracties te bellen. Maar meerderheid in EK gaat lukken schat ik in

[03-12-2021 23:19:45]                 : Dat zou geweldig zijn!

[07-12-2021 22:16:31] Ingrid van Engelshoven: Al witte rook?

[07-12-2021 22:20:29]                 : Helaas, ben nog steeds in afwachting van een

akkoord uit Frankrijk. Ze hebben wel laten weten dat ze contact proberen te krijgen met de De

Rothschild’s. Die moeten hun finale goedkeuring geven… Ik laat het je meteen weten als er witte

rook is!

[07-12-2021 22:21:07]                 : Onderhandelen vraagt wel geduld, dat was ik weer

even vergeten…

[08-12-2021 08:04:22] Ingrid van Engelshoven: Maak me zorgen over planning. Moet vandaag

naar buiten. Kunnen wel uurtje rekken maar niet veel meer. Gaat lekken

[08-12-2021 08:08:26]                 : Ja, weet ik. Tot gisterenavond laat zijn we bezig

geweest, ik wacht nu op antwoord van de verkoper. Ze proberen de periode van exclusiviteit zo

kort te maken dat het een risico kan zijn voor een goede afronding van de aankoop. Als ik voor

9.00 uur niets heb gehoord ga ik ze bellen! Een uurtje wachten of desnoods zonder LOI naar de

Kamer is een mogelijkheid, moeten we straks even overleggen.

[08-12-2021 12:06:42]                 : Brief gaat uit zonder LOI, helaas. ��

De Rotschild was niet te bereiken. We sturen de LOI vanmiddag met een kort briefje erbij (‘ik heb

inmiddels een letter of intent gesloten en die stuur ik hierbij) na.

[08-12-2021 18:15:36] Ingrid van Engelshoven: Zo fijn dat alles rond is. Veel dank

[08-12-2021 18:45:25]                 : Dankjewel. Het is heerlijk om te doen, al helemaal

omdat jij het zo vakkundig politiek regelt. Vanmorgen zat ik wel even tandenknarsend achter mijn

laptop, we kregen de LOI niet geaccordeerd omdat een van De Rothschild’s          niet wakker

was.                                                                                           

                       . Dat is dan wel weer geestig. Succes met alle persmomenten en we gaan

vol door met de SPA!

[16-12-2021 23:05:43] Ingrid van Engelshoven: Ruime meerderheid voor Vaandeldrager. Ook GL

en PvdA. Ik telde 123 stemmen!

[16-12-2021 23:06:45]                 : Nou ja, wat geweldig! GL en PvdA had ik niet

verwacht. Wat heb je dit knap gedaan!
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Correspondentie Whatsapp              RMA-                 

[23-11-2018 14:46:13]                 : Dag     . Ik weet dat je de hele dag in           

bent, maar ben je daar toevallig belbaar? Groet,       

[23-11-2018 16:21:55]             : Ben vanaf nu bereikbaar!

[23-11-2018 16:47:30]     

       :https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/5607_0_portrait-de-la-discrete-conseillere-

culture-demmanuel-macron

[27-11-2018 12:32:59]             :       , wanneer kan ik jou vandaag bellen? Groet,      

[27-11-2018 12:39:13]                 : Dag     . Ergens rond 15.30 uur probeer ik jou te

bellen, past dat? Groet,        

[27-11-2018 12:40:09]             : Is goed

[27-11-2018 16:52:49]                 : Dag     . Er kwam iets tussen, probeer het tussen

17.15-17.30 uur. Hoop dat jij dan nog bereikbaar bent? Groet,       

[27-11-2018 16:53:18]             : is goed

[27-11-2018 17:34:31]             : zullen we zo nog even bellen? Ik ben tot 19:25 bereikbaar,

dan moet ik opnames in tot 21:30 daarna kan ook.

[27-11-2018 17:38:26]                 : Ga je nu bellen!

[10-01-2019 22:30:19]                 : Dag     . Een paar korte vragen t.b.v de

voorbereiding van de minister:

1) wanneer loopt de optie tot koop van de Vaandeldrager af?

2) worden Maarten en Oopjen op dit moment nog tentoongesteld in het Louvre? Zo nee, waar zijn

ze nu? Groeten,        

[11-01-2019 11:09:28]             :       ,

1) de call option loopt tot           na het verlenen van de exportvergunning.

2) M&O hangen nu op de eregalerij en blijven nog 5 jaar bij ons. Groet,     

[11-01-2019 12:13:20]                 : Dank!

[13-01-2019 22:22:35]             : Veel succes morgen! Je kan mij altijd bellen, mocht dat nodig

zijn.     

[13-01-2019 22:23:13]                 : Dank. Zal ik zeker doen, en ik laat je weten hoe het

is gegaan. Groeten,       

[06-02-2019 20:55:38]             :       , nog nadenkend over ons gesprek: Frankrijk’s

onderhandelingsstrategie is tijd winnen, hopend dat wij momentum verliezen. Daar moeten wij niet

aan toegeven. Ik hoop dat je snel contact met ze krijgt. Tot snel,      

[06-02-2019 22:49:19]                 : Dag     . Het is ook de bedoeling om nu snel contact

te leggen met Frankrijk! Groeten,       

[15-02-2019 11:42:21]             : Leuk dat jullie er gisteren waren! Laat jij het mij weten of het

goed is om zoals gebruikelijk het eventuele bruikleen als een zaak van de musea onderling te

beschouwen en niet primair van het ministerie? Dank,      

[15-02-2019 15:34:57]                 : Dag     . Heb het besproken met Ingrid en het is

goed! Dat was het natuurlijk al, maar wilde dat zij op de hoogte is hiervan. De tentoonstelling is

prachtig trouwens, kom graag nog een keer terug om rustiger te kijken. En van het zien van ons

society paar M&O krijg ik natuurlijk nooit genoeg... Groet en een goed weekend,        

[10-04-2019 17:31:12]             :       , wanneer zou ik jou kunnen bellen?      

[10-04-2019 20:08:51]                 : Ha     . Vanavond zit ik helaas vast, zullen we het

morgenochtend vroeg proberen? Groet en fijne avond,       

[10-04-2019 20:12:16]             : heb vanaf vroeg tv-opnames, maar kan vanaf opening

museum om 9 uur.

[10-04-2019 20:16:34]                 : Oké, probeer ik het rond die tijd!

[23-04-2019 16:05:05]             :       , wanneer zou ik jou kunnen bellen? Dank,      

[24-04-2019 10:27:36]             : Lukt het je vandaag?

[24-04-2019 10:54:22]                 : Yep!

[24-04-2019 10:54:49]             : bel jij?

[24-04-2019 10:55:37]                 : Ja, doe ik. Eerste poging zal rond 13.45 zijn, komt

dat jou uit? Groet,        

[24-04-2019 10:55:53]             : is goed

[07-05-2019 01:28:28]                 : In           stuit ik op dit bericht...
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Groet,       

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/rijksmuseum-zal-opnieuw-franse-rembrandt-kopen-

a3959322

[07-05-2019 08:47:08]             : Het is dezelfde Franse journalist die indertijd over M&O

schreef

[11-07-2019 22:21:08]             : beste       , wat een mooi afscheid van       . Ik sprak je

niet meer maar het lijkt mij goed dat jullie op de hoogte zijn dat wij zojuist aan de eigenaar van de

Vaandeldrager het werk in bruikleen hebben gevraagd voor de tentoonstelling Rembrandt-

Velazquez die 10 oktober in het Rijksmuseum opent en om vervolgens het schilderij te

onderzoeken in relatie tot het onderzoeksproject van de Nachtwacht. Hij zal daarvoor een tijdelijke

exportvergunning vragen bij het ministerie van cultuur van Frankrijk van 10 september tot 30 april

2020. Tot horens,     

[11-07-2019 22:39:24]                 : Ha     . Ja, het was een mooi, warm en zeer

verdiend afscheid voor       . Goed om te weten dat het ‘proces’ van de bruikleen is gaan lopen.

De exportvergunning mag als het goed is geen probleem zijn, maar laat het weten hè als er kinken

in de kabel dreigen! Veel groeten vanuit de                 en een mooie zomer,       

[17-10-2019 14:21:55]             :       , kan ik jou vandaag bellen?     

[17-10-2019 14:54:54]                 : Ha     . Ben vanaf nu goed bereikbaar, bel jij mij of

heb je een tijdstip waarop ik jou kan bellen? Groeten,       

[20-11-2019 16:43:50]                 : Ha     . Kunnen wij straks rond 17.30-17.45 even

bellen? Groet,       

[20-11-2019 16:47:53]             : is goed

[20-11-2019 17:46:35]                 : Beetje snel opgehangen ineens, maar goed dat we

elkaar weer even hebben gesproken! Tot de 15e,        

[20-11-2019 17:47:04]             : Leuk!

[13-12-2019 18:22:22]                 : Ha     . Zondag rond 17.00 uur zien wij elkaar in

het Rijks, daar kijken we naar uit! Volgens mij melden we ons bij de info-balie in de centrale hal,

toch?

                                                                                                

                                                                                             

                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                           

                                                                                             

                                                                                               

                                        

Groeten en tot zondag,       

[14-12-2019 16:07:47]             : Infobalie klopt.                                            

                                                             

[15-12-2019 20:11:17]             : 14 februari is opening

[15-12-2019 20:23:07]             : Sorry, opening is 13de liefst in de avond

[15-12-2019 20:23:34]                 : Genoteerd, ik ga ermee aan de slag!

[19-12-2019 19:54:05]             : Rembrandt nog nooit zo geliefd, Arno Wubben zag er

wereldwijd 200 https://nos.nl/l/2315469

[19-12-2019 20:05:28]             : kon het niet laten te sturen...                                   

                    

[09-01-2020 10:46:12]             :       , zou ik je vandaag even kunnen bellen over de

                                                                       

[09-01-2020 13:06:54]                 : Ha     . Ben nu aan het inchecken voor mijn vlucht

                         . Probeer je over circa 20 minuten te bellen. En anders als ik weer ben

geland, einde van de middag. Wat heeft jouw voorkeur? Groet,       

[09-01-2020 13:17:13]             : als het voor 5 uur is dan einde middag, anders over 20 min

[24-04-2020 12:30:29]             :       , hoop dat jullie gezond zijn en soms een minuut ook

van het prachtige weer kunnen genieten. Wanneer zou jij kunnen bellen? Zou graag even met je

willen bijpraten. Groet,     

[25-04-2020 09:43:50]                 : Dag     . Datzelfde hoop ik voor jou en je familie!

Het zijn zulke onwerkelijke weken, waarin ik volcontinu in touw ben geweest. Moet nog weleens
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denken aan ons korte gesprekje bij de opening van Caravaggio-Bernini. Dit virus kon weleens heel

veel effect gaan hebben, zei jij toen...

Ben nu voor het weekend in        , zullen we dinsdag bellen? Eerder mag ook hoor, maar

misschien ben jij ook met de familie in                           . Groet en pas op jezelf!        

[25-04-2020 22:50:43]             : Tot dinsdag en geniet van        !

[26-03-2021 15:27:10]             :       , hoop dat het goed met je gaat. Zouden wij volgende

week kunnen bellen? Wanneer zou jou schikken? Groet,      

[25-08-2021 09:59:49]                 : Interessante ontwikkelingen…. En verder alles goed,

hoop ik? Groet,       

[25-08-2021 12:28:03]             : Het blijft onzeker tot het laatste moment. Misschien even

bellen dan kan ik het verder toelichten? Zeg jij wanneer het schikt?

[25-08-2021 12:29:37]                 : Rond 14.30 uur vanmiddag of rond een uur of 18.00?

[25-08-2021 12:51:19]             : om 18:00 ok?

[25-08-2021 13:03:07]                 : Prima!

[27-10-2021 14:37:10]             : wanneer kan ik je vandaag kort bellen? Sprak net Ingrid.

[27-10-2021 14:38:30]                 : Probeer je nog voor drie uur te bellen en anders

wordt het tegen zes uur. We spreken elkaar snel!

[27-10-2021 14:38:50]             : ok

[29-10-2021 09:42:08]                 : Ha     , heb jij misschien al een contactpersoon

vanuit jullie voor ons (à la         de vorige keer) of ben jij dat nog even zelf? Groet,        

[29-10-2021 10:17:10]             :       , het is het beste dit via onze                         

            te doen. Je kent haar vast.

[29-10-2021 10:22:41]                 : Oké!

[03-11-2021 14:50:21]             : Dag       , zullen wij vanmiddag bellen? Schikt rond 18:00

jou?

[03-11-2021 14:55:52]                 : Ha     , wilde je net appen! Vanmiddag zit ik helaas

vast, tot circa 19.30 uur heb ik een bijeenkomst met          . Ik wilde jou laten weten dat ik een

afspraak laat plannen tussen jou, mij en                 van Financiën, op korte termijn.      

             gaat dat plannen. Het is op verzoek van Wopke en het leek mij goed om dat gedrieën

te doen. Zullen wij vanavond even kort bellen? Groet,       

[03-11-2021 15:02:47]             : Is goed!

[04-11-2021 19:15:10]                 : Ha     , zag dat je hebt gebeld. Ik zit nu bij een

diner, mag ik je daarna bellen? Groet,        

[04-11-2021 19:16:28]             : heeft geen haast. Was meer om te zeggen dat het voor mij

helder is als ik eerst altijd even met jou afstem.

[04-11-2021 19:25:10]                 : Roger! ��

[08-11-2021 17:50:24]             : Concept overeenkomst is nu bij jullie. Kan jij benadrukken

dat snelheid geboden is, want druk van Franse kant is groot.

[08-11-2021 18:02:16]                 : Yep, ga ik doen!

[08-11-2021 18:02:38]             : Dank!

[10-11-2021 08:39:51]             :             is hier zo. Weet zij van de vaandeldrager?

[10-11-2021 08:42:12]                 : Ja, dat weet ze. Heb jij nog nieuws van je lunch van

het weekend?

[10-11-2021 08:55:24]             : Eigenlijk was dat bevestigend. Frankrijk gaat het niet kopen,

maar Abu Dhabi is nog steeds mogelijkheid.  Graag zouden zij het positioneren als het gezamenlijk

in het publieke domein brengen van het meesterwerk. Na de 24ste tot een overeenkomst komen

over bruikleen. Ik heb gezegd dat dit het beste is direct tussen de musea.

[10-11-2021 08:55:25]             : Duidelijk was dat hij niet met harde eisen kwam.

[17-11-2021 18:40:11]             : kan ik jou kort bellen ivm Vereniging Rembrandt en timing?

[17-11-2021 18:41:10]                 : Bel je over circa 10 minuten!

[17-11-2021 18:41:39]             : ok

[19-11-2021 17:56:03]             : wanneer schikt het jou te bellen?

[23-11-2021 14:29:41]                 : Ha     , kunnen we eind van de dag (zal pas tegen

19.00 uur worden) even contact hebben over volgende stappen? Groeten,        

[23-11-2021 18:14:16]             : is goed, bel jij?

[23-11-2021 19:57:19]             : goede observatie over            . Kan ik er ook even over

doordenken, wie eerst en er morgen op terugkomen?
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[23-11-2021 19:58:30]                 : Dat kan hoor, Ingrid doet dat ook en we hebben

morgen contact!

[24-11-2021 14:42:00]             : Heb jij al je              gevraagd de afspraak te plannen?

    kan er in bijstaan. Wie doet het vanuit jullie?

[24-11-2021 14:42:48]             : vraag komt van hun advocaat

[24-11-2021 14:50:19]                 :                  legt contact met    . Sorry, we zijn

weer even heel druk met het virus…

[25-11-2021 18:41:37]             : Dank, was goede bijeenkomst en boodschap is helder

overgekomen.

[25-11-2021 18:44:36]             : zet jou              meeting op met de juristen en hun

vertegenwoordigers voor begin komende week? Ik zou het, als mogelijk is, eerste keer fysiek doen

door hun naar Den Haag te laten komen.

[25-11-2021 18:53:07]                 : Fijn, dat was ook de bedoeling. Ja, wij gaan iets

plannen! Groet en we hebben contact,       

[01-12-2021 13:24:43]             : Zullen wij, als je tijd hebt, bellen over gesprek dat de

ministers in Brussel hadden?

[01-12-2021 20:03:04]             : zullen we anders proberen het morgen te doen?

[01-12-2021 20:13:59]                 : Zit inderdaad nog vast, vanavond rond 22.00 uur ben

ik ‘los’, kan het dan nog? Anders inderdaad morgenochtend.

[01-12-2021 20:37:52]             : vanavond is prima

[01-12-2021 21:47:33]             : bel je mij als je klaar bent via whatsapp?

[04-12-2021 11:07:47]                 : Ha     , het begint spannend te worden met project

X, maar het gaat de goede kant op. Kunnen we even bellen over de letter of intent en een wens

van de verkoper daarbij? Groet,        

[04-12-2021 11:11:01]             : Probeerde het. Je kan bellen, vanaf 16:00 tot 19:30 vlieg ik

dus dan staat hij uit.

[06-12-2021 20:31:45]                 : Ha     , we zitten in het staartje van de

onderhandeling over de LOI. Kan ik je in dat verband nog even spreken? Verkoper blijft een punt

maken van call option. Groet,       

[06-12-2021 20:32:39]             : je kan me bellen

[07-12-2021 17:55:44]             : is de loi al getekend?

[07-12-2021 18:13:18]                 : Nog niet, maar we vorderen zeer!

[08-12-2021 08:50:38]                 : Ha     . Heb jij het mobiele nummer van         

voor mij? Groet,        

[08-12-2021 09:15:46]             : moet ik bellen? Waar hangt het nog op?

[08-12-2021 09:33:06]                 : Nee, hoeft niet. Ik heb         gesproken. Hangt op

finale toestemming van de familie.

[08-12-2021 09:33:39]                 : We gaan uiterlijk 11.00 naar de Kamer, eventueel

zonder LOI, die komt dan later.

[08-12-2021 12:12:09]             : ik begrijp nu dat het alleen met het tijdverschil met    te

maken heeft. Hopen dat   snel wakker wordt

[08-12-2021 12:16:27]             : krijg net telefoontje van         dat de klant akkoord is, dus

kan met LOI naar kamer

[16-12-2021 09:46:18]             : succes zo! Je kan me natuurlijk bereiken, bel of app

[16-12-2021 23:04:02]             : Wat een opluchting en met zo veel stemmen voor!

[16-12-2021 23:04:37]                 : Ja, geweldig hè! Nu op naar de volgende horde, de

eerste kamer…

[16-12-2021 23:05:02]             : Echt fantastisch        hoe hard jij en je team en min.fin.

hieraan vol overtuiging aan werken. Nu de eerste kamer nog!

[23-12-2021 12:59:36]             : Beste       , ik ben heel benieuwd hoe dit traject naar de

1ste kamer zal gaan nu er een minister/staatssecretaris is. Ik hoop dat je een paar dagen vrij zult

hebben de komende weken. Geniet ervan! Alvast een goed 2022.     

[23-12-2021 13:17:40]                 : Dag     , ja dat is weer een interessante wending…

Maar gelukkig is er een grote meerderheid in de TK. Volgende week heb ik een paar dagen vrij, in

afwachting van de komst van een nieuw kabinet. Jij hebt ook vrij hoop ik? Veel groeten en een

mooi en gezond 2022!       

[03-01-2022 10:36:53]             :       , gelukkig nieuwjaar! Wanneer zouden wij kunnen

bellen, ivm EK?
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[03-01-2022 11:03:51]                 : Ha     , jij ook een heel mooi en gelukkig nieuwjaar!

Ik bel je in de loop van de middag. Groet,       

[05-01-2022 16:43:54]                 : Bel je straks!

[05-01-2022 16:44:00]             : ok

[06-01-2022 14:30:41]             : wanneer zullen we vandaag bellen?

[06-01-2022 14:31:20]                 : Sorry,     , het is een beetje hectisch. Ik probeer

het einde van de middag! Vandaag gaat het lukken, dat beloof ik.

[06-01-2022 14:36:06]             : prima!

[06-01-2022 18:10:48]             : lukt het nog?

[06-01-2022 18:11:20]                 : Over circa drie kwartier a een uur!

[06-01-2022 18:11:30]             : ����
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Correspondentie SMS Ingrid van Engelshoven                  

IvE, 30-11-2018: Is er al nieuws uit Parijs?

  , 30-11-2018:                  zit vanochtend om 10.00 uur op het Elysee, daarna hoor ik van

hem of en wanneer contact mogelijk is, en in welke vorm. Ik check zo in overleg met jouw

secretariaat welke dag(delen) beschikbaar is/zijn. Is Buma ‘geschrokken’ van het bedrag dat jij vrij

wilt maken of heeft hij er begrip voor? Groet en een goede dag in Brussel,       

IvE, 30-11-2018: Ik bel Buma zo

IvE, 30-11-2018: Buma gesproken. A4 helemaal ok. Conform zijn verwachting.

IvE, 30-11-2018: Wopke belde nog uit           . Kreeg complimenten  voor de brief over de Staat.

Hij vroeg of hij met Franse collega wat kon doen. Heb dat afgeraden, maar laat wel zien dat hij wil

  , 30-11-2018: Mooi! Dan gaan wij teruggeven aan onze collega’s bij Financiën dat dit de inzet is

van OCW + wat er uit de fondsen etc kan komen. Dan is duidelijk welk bedrag er nog resteert. En

goed om te weten dat Wopke ook enthousiaster wordt��. Groet,       

IvE, 30-11-2018: Er moet nog A4 bij over bijdrage over bijdrage Rijks en fondsen. Dat was samen

toch ook 25 mln?

  , 30-11-2018:      dacht 25-27 miljoen te kunnen verwerven. Heeft hij me mondeling laten

weten, ik vraag dat nog even op  papier, want anders krijgen we Financiën maar moeilijk overtuigd.
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[10-12-2021 10:59:40] De echte Vaandeldrager: Berichten en gesprekken worden end-to-end

versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[10-12-2021 10:59:40]                        heeft de groep “De echte Vaandeldrager”

aangemaakt

[10-12-2021 10:59:40]                        heeft u toegevoegd

[10-12-2021 11:00:21]                        heeft de groepsafbeelding gewijzigd

[10-12-2021 11:00:43]                       : Ik deed iets fout, sorry. Vorige groep kun je

verlaten.

[10-12-2021 11:01:06]                  : Dat plaatje uit die andere groep is hilarisch anders

[10-12-2021 11:01:15]                       : <bijgevoegd: 00000007-PHOTO-2021-12-10-11-

01-15.jpg>

[10-12-2021 11:01:36]                  : ��

[10-12-2021 11:14:24]                       : Vragen GL zijn wel pittig, de rest lijkt me goed te

doen.

[10-12-2021 11:15:05]                  : Idd. Ben al begonnen aan die van de VVD

[10-12-2021 11:15:48]                       : Betrek ook        evt voor Buma-achtige vragen.

[10-12-2021 11:16:54]                  :           stelt een Webex voor om even af te

stemmen hoe we dit varkentje gaan wassen

[10-12-2021 11:17:11]                       : ��
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[10-12-2021 14:08:01]                : Ben al bezig met t dossier…��

https://nocnsf.nl/vlaggendragers

[10-12-2021 14:09:43]                       : �� Leuk om daar tzt iets mee te doen!

[10-12-2021 15:03:23]                  :                                               

                   

[10-12-2021 16:27:56]                       : Vragen zijn wel deels dezelfde, toch? Vvd…

[11-12-2021 18:45:17]                  :        is aan het koken maar ze gaat vanavond nog

kijken

[11-12-2021 18:45:49]                       : ��

[11-12-2021 18:47:21]                  : Ik ga een filmpje uitzoeken…                      

         

[11-12-2021 18:52:35]                  : Het wordt toch Django Unchained

[11-12-2021 20:47:03]                       : Reactie van M op de antwoorden bij de ISB. Valt

erg mee, 3 kleine dingetjes.

[11-12-2021 20:48:55]                  : Mooi!

[11-12-2021 21:20:38]                : Reactie Fin heb ik doorgestuurd, valt ook mee

[11-12-2021 21:21:13]                  : ��

[12-12-2021 13:06:17]                       :                                               

                                                                              

[12-12-2021 13:06:52]                  : Ga aub terug naar bed! Sterkte!

[12-12-2021 13:07:15]                       : Ok. Doe ik.

[12-12-2021 14:07:33]             : Beterschap!

[12-12-2021 15:51:51]                : Ai sterkte            !! Beterschap!

[12-12-2021 16:02:05]                  : Er is een reactie van de minister

[12-12-2021 16:02:26]                  : Ik heb       ,          ,        en         gemaild

[12-12-2021 16:24:31]                  : Dag         , geen probleem!Het taxatierapport en het

bedrag kunnen wat ons betreft worden genoemd maar niet de taxateur. Het rapport is in november

2018 opgesteld, maar jullie hebben het rapport, dacht ik. Hartelijke groet,    

[12-12-2021 20:40:45]             : Is het nog te overwegen om het taxatiebedrag, zoals ook bij

de letter of intent is gebeurd, vertrouwelijk te delen met de TK? Met als argument: bescherming

onderhandelingspositie van de Staat.

[12-12-2021 20:41:29]                  : Het taxatiebedrag noemen we nu idd

[12-12-2021 20:42:09]                  : In het bericht van     geeft ze aan dat we het bedrag

kunnen noemen

[12-12-2021 20:45:51]             : Ja, maar is dat wellicht enkel ingegeven vanuit de

wetenschap dat de taxateur daar -kennelijk- mee instemt? Ik denk dat we ook even goed moeten

nadenken of wij het zélf verstandig vinden om de veel hogere taxatieprijs te noemen. We weten

niet of de verkopende partij al op de hoogte was van de taxatieprijs, en we zitten nog steeds in een

proces van onderhandelen. Het zou zonde zijn als prijsgeven van de taxatieprijs tot gevolg heeft

dat de verkopende partij ineens niet meer akkoord wil gaan met 175 mln.

[12-12-2021 20:46:59]                  : Is het bedrag niet genoemd in de letter of intent?

[12-12-2021 20:48:01]             : Die taxatieprijs van - hoeveel was het ook weer? - ca. 225

mln? Nee. Alleen de 175 mln.

[12-12-2021 20:48:05]                  : Op zich is het verstandig om voorzichtig te zijn. Ik

weet alleen niet hoe we dat zouden moeten aanpakken. Een vertrouwelijke bijlage bij de brief?

[12-12-2021 20:48:15]                  : Taxatie was 225

[12-12-2021 20:49:31]                       : De 175 is genoemd in de LOI, maar als er voor de

verkoper nog mogelijkheden zijn om de koop te laten klappen, is het misschien verstandig de 225

niet te noemen.

[12-12-2021 20:49:50]                  : Nee. Lijkt me ook idd

[12-12-2021 20:50:31]                       : Vertrouwelijke brief aan de Kamer weet        hoe

ze dat moet doen. Voor ons kwestie van brief schrijven waar vertrouwelijk op staat maar        

moet ff zorgen voor de verzending.

[12-12-2021 20:51:25]             : Verkoper zou het onderhandelingsproces over de sale and

purchase agreement kunnen frustreren, zodat we over de 31 januari heen gaan. Daarna staat het

hem redelijk vrij om met derden te onderhandelen.

[12-12-2021 20:51:55]                       : Dan heb je een heel goed punt!
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[12-12-2021 20:52:28]                : Misschien ook even bij Rijksmuseum checken? Of

verkoper taxstiebedrag kent en hoe ze erop zouden reageren? Ik geloof dat we vorige week hadden

bedacht dat verkoper in ieder geval moet weten dat die taxatie er ligt, want moet toegang tot het

schilderij hebben gegeven.

[12-12-2021 20:54:51]                  : Ik voel me wat bezwaard maar heb net     even

geappt. Ik kan me voorstellen dat ik pas morgen antwoord krijg

[12-12-2021 20:58:58]             : Idd goed om nog even te checken. Ik zou het overigens

opmerkelijk vinden als verkoper al op de hoogte is van de 225 taxatie. Want de call option

agreement tussen verkoper en RMA stamt uit dezelfde tijd. Als verkoper het toen al wist, waarom

is-ie dan destijds akkoord gegaan met 165 in de coa? En als-ie het toen nog niet wist, maar het

hem in de tussentijd wel kenbaar is geworden, waarom heeft-ie dan nu 175 als verkoopprijs

gesteld en niet veel hoger?

[12-12-2021 20:59:23]                       : 150mln hè… ik zou me niet bezwaard voelen.

[12-12-2021 20:59:55]                  : Bezwaard om haar op een zondagavond te storen

[12-12-2021 21:00:12]                       : Niet nodig.

[12-12-2021 21:02:49]                : Tja de enige verklaring zou zijn  dat hij niet perse de

hoogste verkoopprijs wil.

[12-12-2021 21:04:30]                : Is het ook niet raar dat je iemand toestaat je eigen bezit

te taxeren en dan niet te horen krijgt wat  daar uit  is gekomen?

[12-12-2021 21:10:05]             : Ik weet niet wat usance is. Ik laat althans niet maandelijks

een Rembrandt taxeren. �� Misschien was de deal wel dat ze allebei een andere taxateur in de

hand zouden nemen om vervolgens bedragen niet uit te wisselen.

Weten we eigenlijk of het RMA niet ook nog andere taxaties heeft laten uitvoeren? Ik kan me

voorstellen dat je in de situatie dat je als potentiële koper meerdere taxatieprijzen hebt

bemachtigd en daar zit een behoorlijke bandbreedte in, niet noodzakelijkerwijs de hoogste prijs zou

willen delen met de verkoper.

[12-12-2021 21:18:52]                : Ik heb ook geen idee hoe dat gaat. Zou het wel graag

willen weten ��

[12-12-2021 21:19:24]                  : ��

[12-12-2021 21:22:53]             : Trouwen binnen bepaalde families vergroot vast de kans dat

je bekender raakt met dat spel. ��

[12-12-2021 21:28:41]                  : Te laat!

[12-12-2021 21:29:39]             : In sommige landen kun je met meer dan één persoon

trouwen.

[12-12-2021 21:58:15]                  :     appt dat      bevestigt dat verkoper niet op de

hoogte is

[12-12-2021 21:58:41]                  : Dus of eruit halen of in vertrouwwlijkheid meedelen in

een bijlage.

[12-12-2021 21:59:00]                  : Ik heb       ook gemaild

[12-12-2021 21:59:12]                       : Leg die keus maar voor aan M. Sowieso eruit dus.

En evt apart.

[13-12-2021 08:16:16]                : Goed gezien       !

[13-12-2021 08:16:48]                : Vraagje: gaan we de taxatie helemaal niet noemen of

wel noemen maar zonder bedrag?

[13-12-2021 08:16:53]                  :        zegt:

Zonder bedrag. Een algemene zin als: uit de taxatie bleek dat dit een redelijke prijs is. Minister

tekent rond het middaguur de beide brieven

[13-12-2021 08:17:17]                : Mooi dank je. Dan meld ik dat ook nog even aan Fin

[13-12-2021 17:52:31]                  : https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-die-

ene-vaandeldrager-is-niet-het-probleem-maar-het-uitkleden-van-de-hele-

kunstsector~bd4dd519/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[13-12-2021 17:52:43]                  : Mooi tegengeluid van             

[14-12-2021 12:13:55]                       : Hi, hebben jullie al een voorstel hoe we

overmorgen in de Kamer de ondersteuning doen? Behalve        naast M, hoe doen we de

ambtenarenkamer (als die er is?)?

[14-12-2021 12:18:58]              : Nee, wat mij betreft eerst even overleg vanmiddag en evt

respons M horen, evt ook iets over lengte van het debat dat Kamer beoogt. Dat maakt nogal wat

uit voor het soort ondersteuning.
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[14-12-2021 12:59:50]                       : <bijgevoegd: 00000073-PHOTO-2021-12-14-12-

59-50.jpg>

[14-12-2021 13:02:41]                  : De draagvaandeldrager

[14-12-2021 13:16:13]                  : <bijgevoegd: 00000075-PHOTO-2021-12-14-13-16-

13.jpg>
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[14-12-2021 15:04:23]                        heeft              toegevoegd

[14-12-2021 15:05:33]                       : Omdat        zal helpen bij het wgo (zij heeft

samen met       ook het laatste wgo gecoördineerd), heb ik haar toegevoegd aan de app-groep.

[14-12-2021 15:05:46] U bent nu een beheerder

[14-12-2021 15:06:32]                       : En ik heb jullie allemaal beheerder gemaakt zodat

je evt mensen kunt toevoegen met het oog op het wgo.

[14-12-2021 15:45:17]                        heeft                toegevoegd

[14-12-2021 15:45:35]                       : Voor het wgo is ook         beschikbaar!

[14-12-2021 15:45:52]                  : Fijn!

[14-12-2021 15:45:56]                  : Welkom        

[14-12-2021 15:49:22]                       : Ik zie de volgende taakverdeling voor me:

-        naast M

-        proces & identificeren vragen

-         identificeren vragen

-          uit Q&A scheuren en uitzetten vragen waarop nog geen antwoord

-           financieel

-        (&      ?) juridisch

-        inhoudelijk

- coronasteun nader te bepalen
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-        akkorderen en printen

-             paraferen en rennen!

[15-12-2021 12:37:06]             : Ik heb even contact gehad met        . Om 14u krijgen we

de scans met evt opmerkingen nog terug (Al hebben we dit grotendeels al gehoord tijdens het

vooroverleg). De minister vertrekt om half 5, zou prachtig zijn als we die deadline halen voor het

dossier, maar acht die kans klein. Dus even contact houden met haar om anders de chauffeur

vanavond op en neer te laten rijden met de stukken

[15-12-2021 12:38:46]                       : ��

[15-12-2021 13:50:44]             : Er waren geen extra opmerkingen. Dus kunnen gewoon

nieuw dossier  voor MOCW en        aanleveren (zonder wijzigingen bijhouden)

[15-12-2021 13:53:37]                       : 1x Vaandeldrager als extra inzet voor cultuur in het

RA: 170mln pj.

[15-12-2021 15:44:16]                  : Met wie dadelijk bij elkaar komen om het dossier nog

te bekijken?

[15-12-2021 15:45:01]                  : Om 16.30 gaat de minister weg. Als we dan niet klaar

zijn kan de chauffeur nog een keer rijden

[15-12-2021 15:45:19]                  : Wel om 16.00u ff laten weten aan        

[15-12-2021 15:57:28]                       : Ik zit in overleg Regeerakkoord. Is er iets

specifieks waar ik (ondertussen) naar zou moeten kijken?

[15-12-2021 15:59:47]                  : Niet specifiek

[15-12-2021 16:00:09]              : Ik kan wel !         doet dan ra

[15-12-2021 18:30:22]                       : Ik was nog even vergeten te zeggen dat         en

           (ieder de helft) het wgo meeluisteren en vragen beantwoorden, maar niet naar de

Kamer komen.

[15-12-2021 18:34:12]                  : En welk deel doet welke persoon?

[15-12-2021 18:40:48]                       :         eerste uur,    daarna

[15-12-2021 22:10:14]                       : Morgenochtend even een zelftest doen?

[15-12-2021 22:11:47]               : Wat mij betreft prima.

[15-12-2021 22:12:21]               : Ik kom morgen waarschijnlijk direct naar de Kamer, want

                                             , dus zal even haasten worden. Ik laat het weten!

[15-12-2021 22:13:07]                  : Iedereen voor zichzelf of even gezamenlijk

organiseren?

[15-12-2021 22:13:23]                       : Thuis

[15-12-2021 22:13:30]                  : Ah.

[15-12-2021 22:13:38]                       : Anders heb je de anderen al besmet.

[15-12-2021 22:13:39]                  : Geen probleem.

[15-12-2021 22:13:53]                  : Mia tuurlijk

[15-12-2021 22:14:26]                       : Met het oog op een fijne Kerst zeg maar ��

[15-12-2021 22:14:43]                  : ����

[15-12-2021 22:15:09]                  : Ok, dus dat wordt strijken en swabben morgenochtend.

Check

[15-12-2021 22:27:27]             : <bijgevoegd: 00000110-PHOTO-2021-12-15-22-27-27.jpg>
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[15-12-2021 22:27:28]             : <bijgevoegd: 00000111-PHOTO-2021-12-15-22-27-27.jpg>10.2.e10.2.e
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[15-12-2021 22:27:28]             : <bijgevoegd: 00000112-PHOTO-2021-12-15-22-27-28.jpg>10.2.e10.2.e
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[16-12-2021 07:12:30]                       : Natuurlijk moest Taco Dibbits De Vaandeldrager

hebben. 'Hij blaast je van je sokken' | Gedeeld artikel van de Volkskrant
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https://digitalekrant.volkskrant.nl/volkskrant/1439/article/1501274/34/2/render/?token=ab1f0032

33cd5717dd1bdb79dbda52ce&vl_platform=ios&vl_app_id=be.persgroep.devolkskrant&vl_app_versi

on=6.1.1

[16-12-2021 07:19:04]                  : https://www.volkskrant.nl/a-b050353e

[16-12-2021 07:33:47]                  : Goed verhaal van Taco, toch?

[16-12-2021 07:35:09]                       : Zeker!

[16-12-2021 08:47:37]               : Ik ga direct naar de Kamer. Welke ambtenarenkamer

zitten we?

[16-12-2021 08:54:09]                  : Klompezaal zitten we

[16-12-2021 08:54:12]                  : Begane grond

[16-12-2021 08:54:44]               : Dank! Zie ik jullie daar zo

[16-12-2021 12:22:54]                       : <bijgevoegd: 00000121-GIF-2021-12-16-12-22-

54.mp4>

[16-12-2021 12:22:54]                       : De Vaandeldrager op toernee

[16-12-2021 17:38:09]                : <bijgevoegd: 00000123-PHOTO-2021-12-16-17-38-

09.jpg>
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[16-12-2021 17:38:10]                : <bijgevoegd: 00000124-PHOTO-2021-12-16-17-38-

10.jpg>

[16-12-2021 17:39:00]                       : Wat mooi       !

[16-12-2021 23:04:15]                       : Kamer heeft ingestemd.

[17-12-2021 08:41:10]             :

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail/2021P21376
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Stemmingsuitslagen moties

[17-12-2021 08:41:41]             : Dit bericht is verwijderd.

[17-12-2021 08:56:05]                       : Dank

[21-12-2021 18:33:45]                       : Hè balen, geen H(K)amerstuk! Deze week komen

de vragen binnen die de 14e beantwoord moeten zijn. Tweede week januari dus aan de bak (met

de Staatssecretaris…).

[21-12-2021 18:42:44]                  : Dat wordt dolle boel

[21-12-2021 18:45:23]                       : Tweede week januari gaan we er tegenaan. Eerst ff

uitademen.

[04-01-2022 08:58:56]                : Hoi even check, er zijn volgens mij kamervragen van de

EK en van de FvD fractie TK, zijn we daarmee bezig? Ik weet niet wie er zijn deze week

[04-01-2022 08:59:42]                : Of doen we alles volgende week?

[04-01-2022 09:46:37]                       : Ha,

Ik begrijp dat        en          deze week nog vrij zijn (ik ook) en dat        weer werkt. Ik heb

de binnengekomen vragen niet gezien. Kun jij ze mij mailen? Dan kan ik beoordelen of we het

redden als we pas volgende week beginnen.

[04-01-2022 09:47:22]                : Ja ik stuur ze door
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file:///OCW.LOCAL/...e%20Vaandeldrager/Appgroep%20Vaandeldrager%20COM/WhatsApp%20COM%2015dec%20tm%206%20jan.txt[18-2-2022 14:54:54]

[16-12-2021 07:18:32] +31           : https://www.volkskrant.nl/cs-b050353e
[16-12-2021 07:19:35] +31           : In dit artikel worden wat andere tijdlijnen genoemd  dan waar
wij op hopen…
[16-12-2021 07:19:53]          Rijks: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/natuurlijk-moest-taco-
dibbits-de-vaandeldrager-hebben-hij-blaast-je-van-je-sokken~b5db3fdf/
[16-12-2021 07:47:13]                  : Haha, zoals?
[16-12-2021 07:47:20]                  : Welke worden niet genoemd?
[16-12-2021 07:47:25]                  : Ik bel je zo wel even.
[16-12-2021 07:51:15] +31           : “Mocht de Tweede Kamer akkoord gaan, dan moet in de eerste
weken van het nieuwe jaar de Eerste Kamer haar goedkeuring geven.”

Hopelijk Eerste kamer al voor kerst toch?
[16-12-2021 08:59:34]          Rijks: Het blijft spannend vind ik.
[16-12-2021 14:23:35] +31           : Is er al nieuws over hoe het is gegaan?
[16-12-2021 14:32:30]                  : Goed hoor, prima debat! Vanavond stemming.
[16-12-2021 14:33:08] +31           :
[16-12-2021 14:33:15] +31           : Hoe laat is de stemming ?
[16-12-2021 14:34:37]                  : Vannacht ergens, haha.
[16-12-2021 14:34:41]                  : Duurt nog even.
[16-12-2021 16:08:01] +31           : Minister lag wakker van aankoop Rembrandt: 'Het was nu of
nooit'  - https://nos.nl/l/2409738
[17-12-2021 12:02:21]          Rijks: Wat een goed nieuws! En fijn zo’n meerderheid. Zodra meer
nieuws is over het vervolg (Eerste Kamer) hoor ik het graag.
[17-12-2021 12:04:43]                  : Zeker!
[17-12-2021 12:07:32]          Rijks: Verwacht je al volgende week?
[17-12-2021 12:07:54]                  : Is nog onzeker. Stemming volgende week of behandeling in
het nieuwe jaar.
[17-12-2021 12:25:34]          Rijks: Oké, dank je!
[20-12-2021 10:35:04] +31           : Hi     weet je al meer over de planning ? Dan weten       en
ik of we een pers bericht voor morgen moeten gaan voorbereiden. Hoor graag. Thx!
[20-12-2021 11:33:46]          Rijks: Goedemorgen! Het lijkt me goed vandaag even kort overleg te
hebben om af te stemmen. Is een gezamenlijk pers communiqué gewenst, bijv?
[20-12-2021 18:00:17]          Rijks: Ha    ,       , na beraad stel ik voor geen persbericht uit te
zenden nadat het de Eerste Kamer heeft gepasseerd . Het koopcontract moet immers nog getekend
worden. Ik stel voor daarom tzt naar buiten te gaan en dan meteen de tournee aan te kondigen. Fingers
crossed.
[21-12-2021 10:08:47]          Rijks heeft               toegevoegd
[21-12-2021 10:10:31]          Rijks: Dag          op verzoek van     voeg ik je toe aan deze groep.
Hierin zitten       , van de Vereniging Rembrandt en ik als              Rijksmuseum. Fijn om elkaar
op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom de Vaandeldrager. Hartelijke groet!
[21-12-2021 16:52:59] +31           : Hi      , van Nieuwsuur ontvingen een vraag mbt de
                                               ..
Het lijkt erop dat ze een nieuw item aan het maken zijn. Hebben jullie daar ook iets van vernomen?
[21-12-2021 16:55:16]              : Dank voor toevoegen!
[21-12-2021 16:59:35]          Rijks: Hi       , nee daar heb ik niets over gehoord. Mbt de
Vaandeldrager? Heb je enig idee welke kant het op kan gaan?
[21-12-2021 17:07:55]              : Ik heb ook nog geen vragen gekregen van Nieuwsuur
[21-12-2021 17:09:04] +31           : Helaas verder geen idee welke kant het opgaat. Even
afwachten ..: de vraag kwam van             ,een redacteur.
[21-12-2021 17:12:20] +31           : Het item gaat over              . Of dit specifiek rondom VD
is,  was  niet vermeld. Omdat                  hier wel aan gerefereerd heeft zouden we er niet van
opkijken . We hebben per mail doorgevraagd maar geen verdere reactie ontvangen ..
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Nov 20 15:06:07 2018
To:                                                        (IRF/IDB);                  
CC:
Subject:                            RE: 2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met       en       .xlsx

De 150 miljoen 2018 is volledig juridisch verplicht.

Het enige nog niet juridisch verplichte bij de Erfgoedreeks is de 39 miljoen afgerond die nog op de
aanvullende post staat bij FIN

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 15:03

Aan:                 ;               

Onderwerp: 2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met       en       .xlsx

Ha       en       ,
Zie bijgevoegd de excell. Ik heb de bedragen aangepast aan ons gesprek. Behalve de startbedragen voor het
aankoopfonds. Checkvraag op de 150 mln. voor G43 in 2018: hoe zit deze?
Groet,         

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Nov 20 16:22:13 2018
To:                                                                             @minfin.nl) (          @minfin.nl)
CC:                                                   
Subject:                             2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met       en       .xlsx
Attachments:                     2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met       en       .xlsx(20KB)

Dag        ,

Mede namens          hierbij een aangepast concept van mogelijke financieringsbronnen. Bij nader
inzien vinden we het niet logisch om RA reeksen op te nemen die al verplicht zijn.
We hebben daarom alleen de restanten op de aanvullende post opgenomen.

Hiernaast doen we nog en suggestie voor clustering van de fondsen.

Hartelijke groet en we spreken elkaar morgen.

         en       
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Categorie  Nr Bron Ondergrens  bandbreedte  Bovengrens bandbreedte 2018 2019 2020  2021 struc.

1 1 Mecenassen: giften van particulieren (giftenaftrek) en bedrijven (vpb-aftrek)

1 2 Mecenassen: mede-aankoop particulieren (erfbelasting) 0 50

1 3 Vereniging Rembrandt 20 30

1 4 Bankgiroloterij 22,5 32,5

1 5 Prins Bernard Cultuurfonds 0 0

1 6 Gieskes-Strijbis Fonds 0 1

1 7 Mondriaan Fonds 0 5

1 8 Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 0 5

1 9 VSB Fonds 0 3

1 10  Rijksmuseum Amsterdam 0,5 0,5

1 11  Overige fondsen, verenigingen en stichtingen 0 0

2 12  Crowdfunding 3 5

3 13  De twaalf provinciën 17,2 34,4

3 14 Gemeente Amsterdam 10 25

4 #REF!   RA: Resterende middelen G40 op de Aanvullende Post 58 58 2 28 28 29

4 #REF!

4 #REF!  RA: Resterende middelen G43 op de Aanvullende Post 39 39 39 0

4 #REF! Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie 45 45 45 0

5 #REF! Stand Aankoopfonds bij start Rutte III 4 4 4

5 #REF! Toevoegingen aan Aankoopfonds tijdens Rutte III 50 50  25 15  10

Totaal 269,2 387,4

2a



Algemene suggestie: is het een idee om bij de fondsen een onderscheid te maken tussen fondsen waar enige invloed op valt uit te oefenen  (Vgl. Mondriaan) versus particuliere fondsen en de particuliere fondsen te bundelen? .

Toelichting

1

2 Het Rijksmuseum meldt dat bij M&O er dermate serieuze interesse in donatie-cum-erfbelasting was, dat een bedrag van circa 50 mln. tot de mogelijkheden behoorde. Verondersteld is dat het

Rijksmuseum dat nu weer mogelijk acht (bovengrens). Omdat er vele vragen en problemen rond de fiscale contructie leefden, veronderstelt ambtelijk OCW en FIN vooralsnog een bijdrage van

nul (ondergrens).

3 De vrij besteedbare reserve van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2017 31,9 mln. De omvang van Rembrandtfondsen op naam bij de Vereniging was circa 11,8 mln. Het Nationaal Fonds

kunstbezit bij de Vereniging bedroeg 4,0 mln. Verondersteld is dat de Vereniging Rembrandt hieruit 20 tot 30 mln. doneert.

4 De Bankgiroloterij steunt vier rijksmusea waaronder RMA met 7,3 mln. euro per jaar (bron: website BGL). Het aandeel van RMA hierin is PM mln. Een batig saldo in enig jaar bestemt de

Bankgiroloterij voor eenmalige donaties. Het batig saldo 2018 van de Bankgiroloterij is PM mln. Verondersteld is dat de Bankgiroloterij 5 jaarlijkse donaties plus het batig saldo 2018

beschikbaar stelt voor het schilderij. De jaarlijkse bijdrage aan het RMA is 2,5 mln. per jaar (bron: memo RMA 19-11-2018), verondersteld is dat een bijdrage van 5 jaren, dat is 12,5 mln.

Verondersteld is dat de Bankgiroloterij uit het batig saldo 2018 10 mln tot 20 mln. bijdraagt.

5 Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft de aankoop van beeldende kunst niet als werkterrein (bron: website PBC).

6 Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft een vermogen van 150 mln. Het Fonds heeft een bijdrage van 250.000 euro geleverd aan de tentoonstelling De Late Rembrandt, dat het Rijksmuseum kon

terugbetalen vanwege het grote succes van de tentoonstelling. Het Fonds richt zich op: projecten met een landelijke uitstraling (focus op Nederland, internationale blik), langlopende projecten

(drie tot vijf jaar), grootschalige projecten, +/- €75.000 donatie per jaar (begroting > €1.000.000) (bron: website GSF). Verondersteld is dat GSK 1 mln bijdraagt, al dan niet via support aan

tentoonstelling van het schilderij waardoor bij RMA middelen vrijvallen.

7 Het Mondriaan Fonds. Het Fonds steunt incidentele, bijzondere aankopen tot maximaal 40% van de marktwaarde. De website is niet duidelijk over een eventeel maximum  aan een bijdrage.

Het Fonds investeert jaarlijks 26 mln. euro. OCW heeft deze kabinetsperiode 5 mln. toegevoegd aan het Mondriaanfonds met als bestemming aankopen. Verondersteld is een bijdrag van het

Mondriaanfonds van maximaal 5 mln.

8 Het Hendrik Muller Fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt aan: financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren

t.b.v. hun collecties (...) (bron: website HMVF). De jaarlijkse baten van het fonds zijn 1 mln hoger dan de uitgaven aan doelen en beheerskosten. Verondersteld is dat het HMVF tot 5 mln.

doneert, al dan niet in vijf jaarlijkse tranches.

9 Het VSB Fonds heeft jaarlijks 26 mln. donatiebudget (bron: website VSB Fonds). Verondersteld is dat VSB Fonds tot 3 mln. bijdraagt, al dan niet via support aan tentoonstelling van het schilderij

waardoor bij RMA middelen vrijvallen, al dan niet in enkele jaarlijkse tranches.

10  Het aankoopfonds op de balans van RMA bedroeg ultimo 2017 442.000 euro. Verondersteld is dat het aankoopfonds RMA nu 0,5 mln. bedraagt.

11  Verondersteld is dat er geen andere dan eerdere genoemde fondsen denkbaar zijn.

12  Verondersteld is een crowdfunding waarbij 200.000 mensen 25 euro doneren in ruil voor een boek over het schilderij met productiekosten van 10 euro en/of een/twee gratis entreebewijzen

geldig in de daluren. Opbrengst 3 mln. Bij een groot succes 5 mln.

13

De omvang van het provinciefonds is 2,3 mld; per inwoner ongeveer 130 euro. Provincies hebben jaarlijks ongeveer 5 mld. aan inkomsten uit andere bronnen, waaronder de opcenten op de

motorrijtuigenbelasting. We veronderstellen dat de provincies tussen 1 en 2 euro per inwoner bijdragen. De provincies hebben 17,2 mln. inwoners (bron: CBS bevolkingsteller).

14 De gemeente Amsterdam intensiveert in het coalitieakkoord 10 mln. in het Kunstenplan (5 mln. in 2021 en 5 mln. in 2022). De gemeente Amsterdam verhoogt in het coalitieakkoord de

inkomsten uit de toeristenbelasting met 20 mln. (2019), 75 mln. (2020), 105 mln. (2021) en 105 mln. (2022, struc). De Amsterdamse begroting 2019 voor kunst, cultuur en erfgoed bedraagt

185,8 mln. De algemene reserve van de gemeente Amsterdam bedraagt 319,2 mln. Amsterdam heeft circa 860.000 inwoners. Verondersteld is dat de gemeente Amsterdam 10 tot 25 mln.

bijdraagt.

15  Het betreft de middelen tijdens deze kabinetsperiode toegevoegd zijn voor cultuur en historisch democratisch bewustzijn. De tranches 2018 en 2019 zijn op 2 miljoen na juridisch verplicht.

Inzet van de 28 miljoen is in 2020 is technisch mogelijk maar niet in lijn met toezeggingen MOCW op het gebied van scholing, fair practice code / arbeidsvoorwaarden en uitbreiding van de BIS. 

#REF!

Het betreft de middelen tijdens deze kabinetsperiode toegevoegd zijn voor erfgoed en monumenten. Met uitzondering van 39 miljoen zijn deze middelen door het kabinet toegezegd in de brief

Erfgoed Telt (juni 2018) (een deel van de middelen was bestemd voor het aankoopfonds, zie toevoegingen aankoopfonds). Het kabinet heeft in de brief Erfgoed Telt toegezegd dat het kabinet

bij Voorjaarsnota 2019 de Kamer informeert hoe deze middelen zullen worden ingezet voor langdurige instandhouding van grote monumenten waaronder kerken en kloosters.

#REF! De fiscale monumentenaftrek wordt omgevormd in een monumentensubsidie. Waar de aftrek in het lopende jaar tot besteding komt, komt de subsidie in het daaropvolgende jaar tot

besteding. Hierdoor wordt incidenteel in het eerste jaar van de omzetting een bedrag van 45 mln. niet besteed. Echter, dit geld is benodigd voor het jaar dat de regeling afloopt zoals toegezegd

aan de Kamer (volledige beschikbaarheid voor de monumenteigenaren).

#REF! Het betreft de stand van het Aankoopfonds bij de start van het kabinet. Dit is ca 4 miljoen.



#REF!

Het betreft middelen die sinds de start van het kabinet binnen de begroting van OCW  toegevoegd zijn aan het Aankoopfonds (bijvoorbeeld rente ), met name de RA-middelen.

Aanvulling op de bijdragen van particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde particulieren via de erfbelasting). Het RMA (bron: memo 19-11-2018)  stelt dat rond M&O een

totale bijdrage van circa 24 mln bijeen zou worden gebracht door particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde particulieren via de erfbelasting). Het RMA verwacht dat voor

dit schilderij een bedrag van 15 a 20 mln. bijeengebracht zou moeten kunnen worden, waarbij de werving van dit soort bedragen enige tijd in beslag neemt (bron: memo 19-11-2018).



 fondsen te bundelen? . 



From:                                                                         @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 21 09:15:11 2018
To:                                                 
CC:                                                   
Subject:                            RE: 2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met       en       .xlsx

Ha        en      ,

Ik vind het belangrijk om de bestemde middelen van G40 en G43 in beeld te hebben en te houden. Misschien is dan
een weg om daar een apart tabelletje van te maken. Eens?

De clustering: prima, mits wel een knip tussen de fondsen en de mecenassen. Want de fonds zijn makkelijker en
zekerder aan te spreken (zowel vanuit Rijks als vanuit OCW) dan de mecenassen, denk ik.

Dan constateer ik dat Rijks nog een stukje huiswerk niet heeft gedaan:
-       Hoe past deze vraagprijs binnen veilingprijzen van gelijksoortige werken de afgelopen jaren?
-       Welke onderbouwing is er waarom je nu 1 krijgt waar je 3 jaar geleden 2 voor kreeg?

Ik kan na het overleg bij        om 12 uur de tabel aanpassen.
Ik stel voor dat we na overleg bij        het Rijks mailen voor de resterende vragen. Kan        doen, kan ik doen,
kunnen jullie doen.

Groet,         

Van:                <          @minocw.nl>

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 16:22

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

CC:                  <         @minocw.nl>

Onderwerp: 2018 11 20 Verkenning financieringsbronnen na gesprek met Jodie en       .xlsx

Dag         

Mede namens          hierbij een aangepast concept van mogelijke financieringsbronnen. Bij nader
inzien vinden we het niet logisch om RA reeksen op te nemen die al verplicht zijn.
We hebben daarom alleen de restanten op de aanvullende post opgenomen.

Hiernaast doen we nog en suggestie voor clustering van de fondsen.

Hartelijke groet en we spreken elkaar morgen.

         en       
  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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From:                                               <            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 21 14:57:09 2018
To:                                                        (IRF/IDB);                ;                  
CC:                                              ;                     
Subject:                            RE: notitie

Beste        , dank voor je bericht!

Je hebt helemaal gelijk met betrekking tot de nog openstaande vragen. De beantwoording ervan volgt in de taxatie die
morgen gemaakt wordt. De taxateur is morgenmiddag in        en stelt het stuk gelijk daarna op.

Met vriendelijke groet van     

Van:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 21 november 2018 14:15

Aan:                 <            @rijksmuseum.nl>; '             @minocw.nl' <             @minocw.nl>

CC:              <         @rijksmuseum.nl>;                     <           @rijksmuseum.nl>;                 

<            @rijksmuseum.nl>

Onderwerp: RE: notitie

Beste      en     ,

Dank voor jullie notitie. Ik meen dat er nog twee vragen rond de prijs openstaan, die in de kern neerkomen op het
toetsen van de vraagprijs:

*       Hoe past deze vraagprijs binnen veilingprijzen van gelijksoortige werken de afgelopen jaren? Het memo noemt 1
voorbeeld (Da Vinci).

*       Welke cijfermatige onderbouwing(en) is/zijn er waarom deze dezelfde prijs heeft als de twee van drie 3 jaar
geleden? Welke factoren drijven het waardeverschil en welke kwantificering kan je daar aan geven?
Kunnen jullie hier op ingaan?
Met vriendelijke groet, mede namens       ,
       

Van:                 <            @rijksmuseum.nl>

Verzonden: maandag 19 november 2018 11:29

Aan: '             @minocw.nl' <             @minocw.nl>;                      (IRF/IDB) <

          @minfin.nl>

CC:              <         @rijksmuseum.nl>;                     <           @rijksmuseum.nl>;                 <

            @rijksmuseum.nl>

Onderwerp: notitie

Beste        en        ,

Namens de directie van het Rijksmuseum stuur ik, zoals afgelopen vrijdag met jullie beiden besproken, de bijgaande
notitie met één bijlage.

Met vriendelijke groet,

   

               

                                        

Tel: +31(0)            / +31(0)6             

Museumstraat 1
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
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.nl

Nu te zien:
80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland
Document Nederland: Stacii Samidin fotografeert het Café

T/m 18 jaar gratis

Please think before you print

  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.

http://www.rijksmuseum.nl/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/80-jaar-oorlog
https://www.rijksmuseum.nl/nl/document-nederland


From:                                             
Sent Date:                         Wed Nov 21 15:43:13 2018
To:                                                     
CC:
Subject:                            FW: oplegger.docx
Attachments:                    oplegger.docx(17KB)

Dag       ,

Zie bijgevoegd.

        gaat met de tabel en toelichting verder.

Hgr

       

Van:               
Verzonden: woensdag 21 november 2018 15:42
Aan:            (       ) (IRF/OCW) (          @minfin.nl) (          @minfin.nl);                  

Onderwerp: oplegger.docx

Dag        ,

Hierbij de oplegger zoals besproken,

Hgr

         en       
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From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 21 17:35:13 2018
To:                                                 
CC:                                                  
Subject:                            reactie op oplegger
Attachments:                     2018 11 21 Memo       en      Toepassing betalingsregeling kunst voor de erfbelasting in

mede.docx(26KB); 2018 11 21 Oplegger ambtelijk huiswerk OCW en FIN.docx(24KB)

     ,       ,
Hierbij reactie op de oplegger. Ik heb er paragrafen toegevoegd over het andere huiswerk.
Tevens het fiche van       en     .
Groet,         

Van:                      (IRF/IDB)

Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:56

Aan: '              ' <          @minocw.nl>

CC:                  <         @minocw.nl>

Onderwerp: Versie tabel en toelichting

     ,       ,

Bijgevoegd aangepaste versie tabel en toelichting op tabel. Graag jullie check. De toelichting heb ik op basis van jullie
reactie “rood” aangepast; graag je check daarop.

Dank voor de oplegger, ga ik nu naar kijken.

Gr,        

Van:                <          @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:38

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

CC:                  <         @minocw.nl>

Onderwerp: Re: Stand aankoopfonds

Prima         

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 nov. 2018 om 15:44 heeft                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl> het volgende geschreven:
      ,
De laatste versie zegt: stand aankoopfonds bij start Rutte 3 is 4 mln. Is die inclusief toevoegingen en ontrekkingen tot
nu toe (muv RA-middelen)? Zo nee, welk bedrag is dat? Zo ja, is dan niet een betere titel “Stand Aankoopfonds excl.
toevoeging RA”?
       

              
             IDB (IenW, Defensie, BZ en BHOS)
...................................................................................
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Rijksbegroting
Inspectie der Rijksfinanciën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV3.30
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
...................................................................................
T 070          
M 06          
          @minfin.nl
www.rijksoverheid.nl

  _____
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From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Nov 22 12:20:29 2018
To:                                                    
CC:                                                
Subject:                            RE: 2018 11 21 Bijlage verkenning financieringsbronnen.xlsx

Ik neem het over.

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 22 november 2018 11:26

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

CC:                <          @minocw.nl>

Onderwerp: 2018 11 21 Bijlage verkenning financieringsbronnen.xlsx

En nog twee wijzigingen in de toelichting op de tabel.

Mondriaanfonds geeft namens onze minister 26 mln (neem ik van je aan) uit in subsidies, in het kader van de BIS

groetjes

     

  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Nov 22 14:38:57 2018
To:                                                 ;                 
CC:
Subject:                            RE: huiswerk
Attachments:                     2018 11 22 Oplegger ambtelijk huiswerk OCW en FIN def.docx(24KB); 2018 11 22 Fiche Overwegingen

vanuit de Comptabiliteitswet.docx(18KB); 2018 11 22 Fiche staatssteunrisico's.docx(19KB); 2018 11 22
Bijlage verkenning financieringsbronnen.xlsx(24KB)

Dan is dit ons eindproduct!

Zo gaan ze hier de lijn in.

Groet,         

Van:                <          @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 22 november 2018 12:39

Aan:                  <         @minocw.nl>

CC:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

Onderwerp: Re: huiswerk

Prima!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2018 om 12:25 heeft                  <         @minocw.nl> het volgende geschreven:

akkoord

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: donderdag 22 november 2018 12:22

Aan:                 

CC:               

Onderwerp: RE: huiswerk

Jullie opmerkingen overgenomen, stukje over staatssteun erbij en een bullet bij CW over begrotingswetten.

Indien akkoord bij jullie, dan plak ik de tabel er in en zijn oplegger en fiches af.

Ik zit van 1230-1400 vast, ervoor lukt mij niet meer, wordt dan tussen 14 en 15. Hoop ok voor jullie?

Groet,         

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 22 november 2018 11:13

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

CC:                <          @minocw.nl>

Onderwerp: huiswerk

Jouw opmerkingen overgenomen en nog een paar dingen van        verwerkt.

groetjes

     

  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
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houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.



Oplegger bij het ambtelijke huiswerk van OCW en FIN

1.    Mogelijke financieringsbronnen

·       In tabel 1 (een samenvatting van een uitgebreide tabel-met-toelichting in de bijlage)

zijn mogelijke financieringsbronnen voor de aankoop opgenomen, verdeeld in de

volgende hoofdcategorieën:

o    bijdragen particulieren/mecenassen;

o    bijdragen (private) fondsen;

o    bijdragen crowdfunding;

o    bijdragen andere overheden;

o    bijdragen uit de OCW-begroting.

·      Er zijn bandbreedtes opgenomen voor de bedragen. In het geval van meerjarige

reeksen staan in de bandbreedtes cumulatieve bedragen. De ondergrens van de

bandbreedtes betekent niet dat deze bedragen zeker beschikbaar zijn. Het betekent

dat – indien er uit deze bron een bijdrage komt – een ondergrens naar onze

inschatting een redelijk minimumbedrag is. Ervaring leert bijvoorbeeld dat (private)

fondsen eigen inhoudelijke criteria hanteren bij de toekenning van giften.

·      Hoewel de totaalbedragen in de ondergrens en de bovengrens het gevraagde bedrag

overstijgen, is onbekend of deze ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn. We hebben een

inschatting gemaakt wat particulieren, fondsen en medeoverheden zouden kunnen

missen, maar we weten niet waartoe ze bereid zijn.

·      Er zijn verschillen in hoeverre mogelijke bijdrages politiek beïnvloedbaar zijn, en in

hoe snel besluitvorming mogelijk is. Over de OCW-begroting kan rechtstreeks en snel

politiek besloten worden. Andere overheden en de fondsen hebben hun eigen

besluitvormingsprocessen, soms op bepaalde vaste momenten in het jaar. Besluiten

zijn niet rechtstreeks te sturen vanuit het Rijk. Het is daarom moeilijker om een snel

besluit over een bijdrage te krijgen. Onze inschatting is dat de Vereniging Rembrandt

en het Mondriaanfonds relatief snel kunnen beslissen. De besluitvorming van

particulieren is nog onvoorspelbaarder én minder stuurbaar.

·      Voor bijdragen vanuit de OCW-begroting zijn politieke keuzes nodig. In het geval van

inzet van de middelen vanuit het aankoopfonds betekent het dat het fonds de

komende jaren laag of leeg blijft en er geen of minder ruimte voor andere aankopen

is. Voor de overige middelen geldt dat moet worden terugkomen op eerdere politieke

keuzes of toezeggingen of moeten deze toezeggingen anders ingevuld worden, o.a.

via de verwerving van dit kunstwerk. In geval van inzet van de

regeerakkoordmiddelen Cultuur kan de opdracht uit het regeerakkoord niet worden

uitgevoerd op de wijze die in het regeerakkoord voorzien was. In het geval van inzet

van de middelen monumentenaftrek wordt de motie Geluk-Poortvliet (CDA) niet

uitgevoerd (deze motie bepaalt dat totale fiscale opbrengst behouden blijft voor

eigenaren van monumenten).

·      Met name voor een bijdrage vanuit het Rijk is brede steun van de Kamer van groot

belang. Factoren die daarin mee kunnen spelen: drie jaar geleden is al een grote

aankoop gedaan met middelen van het Rijk en het is (opnieuw) het

Rijksmuseum/Amsterdam/Randstad  die het meest lijkt te profiteren. In het
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cultuurdebat lijkt de aandacht steeds meer te verschuiven van traditionele “hoge”

cultuur naar brede en volkscultuur.

Tabel 1: Mogelijke financieringsbronnen

2.    Beoordeling toepassing betalingsregeling in de erfbelasting

·      Samenvatting. Naar het oordeel van de                    en                   s er

geen reden om af te wijken van het eerder ingenomen en uitgedragen standpunt dat

toepassing van de betalingsregeling-met-kunst in de erfbelasting voor deel-eigendom

niet aan de orde is noch mogelijk moet worden gemaakt. Het is niet aan de orde,

onder andere omdat de regeling een betalingsregeling is om kunst in Nederland te

houden en niet een faciliteit om verwerving uit het buitenland fiscaal te ondersteunen

en voorts omdat de regelgeving ziet op overdracht van volledige eigendom aan de

Staat en niet op mede-eigendom (hetgeen het geval is in de constructie). Het moet

niet mogelijk gemaakt worden, onder andere omdat er zoveel vragen, problemen en

onzekerheden (zowel civiel- als fiscaalrechtelijk) zijn die praktisch-juridisch niet te

ondervangen zijn; en omdat er een precedentwerking ontstaat voor een geheel

nieuwe fiscale estateplanningstool om erfbelasting te besparen met alle (budgettaire)

gevolgen van dien.

·      Zie de bijlage voor het fiche van                    en                 .

Bron Ondergrens

bandbreedte

Bovengrens

bandbreedte

1 Mecenassen, incl. mede-aankoop particulieren

(erfbelasting)

PM PM+50

2 Goede doelen (o.a. Vereniging Rembrandt) en

Rijksmuseum

43 77

3 Crowdfunding 3 5

4 De twaalf provinciën en de gemeente Amsterdam 27 59

5 Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch

democratisch bewustzijn) en G43 Intensivering

erfgoed/monumenten (m.n. nationaal

restauratiefonds)

97 97

5 Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting

monumentenaftrek in subsidie

45 45

6 Aankoopfonds 54 54

 Totaal 269+PM 387+PM
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3.    Beoordeling staatssteunrisico’s

·       Het risico op staatssteunproblemen is te overzien wanneer de Staat het kunstwerk in

eigendom neemt (analoog aan Maarten en Oopjen). Bij het samenbrengen van

middelen van donateurs, fondsen en Staat moet goed naar de juridische kant gekeken

worden om staatssteunrisico’s te voorkomen en problemen met het mandaat van

partijen te voorkomen (bijv. een fonds dat niet aan de Staat mag schenken).

·      Nadere juridisch werk is nodig.

4.    Beoordeling relatie met de Comptabiliteitswet

·      De Comptabiliteitswet ziet niet op het geheel of gedeeltelijk in eigendom nemen van

zaken door de Staat.

·      Bij oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld voor het in eigendom nemen van

een kunstwerk) vereist de Comptabiliteitswet een voorhangprocedure bij de Staten-

Generaal (1 maand), ter verlengen met 14 dagen indien de Staten-Generaal vragen

stelt.

·      De gebruikelijk route voor begrotingswetten / incidentele suppletoire

begrotingswetten door Tweede en Eerste Kamer is aan de orde.



Fiche Overwegingen vanuit de Comptabiliteitswet

Naar aanleiding van het noemen van de Comptabiliteitswet in het memo van 19-11-2018 van het

Rijksmuseum, hebben wij onderzocht wat vanuit de Comptabiliteitswet relevante overwegingen

zijn:

·     De Comptabiliteitswet ziet niet op het geheel of gedeeltelijk in eigendom nemen van zaken door

de Staat.

·     Bij oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld voor het in eigendom nemen van een

kunstwerk) vereist de Comptabiliteitswet een voorhangprocedure bij de Staten-Generaal (1

maand), ter verlengen met 14 dagen indien de Staten-Generaal vragen stelt.

·     De gebruikelijk route voor begrotingswetten / incidentele suppletoire begrotingswetten door

Tweede en Eerste Kamer is aan de orde. Conform de route van de begrotingswetten voor

Maarten en Oopjen.

8b



Fiche Staatssteunrisico’s

·     De Comptabiliteitswet ziet niet op het geheel of gedeeltelijk in eigendom nemen van zaken door

de Staat.

·     Bij oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld voor het in eigendom nemen van een

kunstwerk) vereist de Comptabiliteitswet een voorhangprocedure bij de Staten-Generaal (1

maand), ter verlengen met 14 dagen indien de Staten-Generaal vragen stelt.

·     Indien de staat het schilderij zelf in eigendom verwerft, is in beginsel geen sprake van

staatssteun, indien de staat een marktconforme prijs betaalt en een vergoeding ontvangt voor

de exploitatie ervan.

·     Als de tentoonstelling van het schilderij om niet gebeurt, heeft het museum een voordeel. De

omvang ervan is lastig te kwantificeren. Er kan worden gekeken naar het verschil tussen de

kaartverkoop zonder en met het stuk in kwestie. Als het de bedoeling is om het schilderij steeds

tijdelijk in diverse musea tentoon te stellen, dan dient het voordeel per museum te worden

berekend. In principe is in deze situatie sprake van staatssteun die vooraf gemeld moet worden

bij de Europese Commissie.

·     Indien de verkoper van het schilderij een onderneming is in Europeesrechtelijke zin (goederen of

diensten aanbiedt op een markt), dan zou sprake kunnen zijn van de verlening van staatssteun

aan de verkoper indien de staat een prijs betaalt voor het schilderij die hoger is dan de

marktprijs. De verkoper ontvangt in dat geval immers een voordeel die hij onder normale

marktomstandigheden (denk aan een veiling) niet zou hebben.

·     Indien de staat het schilderij aanschaft samen met andere partijen, onder dezelfde

voorwaarden en met zeggenschap en upside/downside in de exploitatie die in overeenstemming

is met de omvang van het belang in het schilderij, dan hoeft geen sprake te zijn van staatssteun.

Indien andere partijen ondernemingen zijn, zou gekeken moeten worden of hen een voordeel

wordt verstrekt doordat de staat meedoet.
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Samenvatting tabel

Categorie  Nr Bron Ondergrens  bandbreedte  Bovengrens bandbreedte  2018 2019 2020  2021  struc.

1 Mecenassen, incl. mede-aankoop particulieren (erfbelasting) PM  PM+50

2 Goede doelen (o.a. Vereniging Rembrandt) en Rijksmuseum 43 77

3 Crowdfunding 3 5

4 De twaalf provinciën en de gemeente Amsterdam 27  59

5 Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) en G43

Intensivering erfgoed/monumenten (m.n. nationaal restauratiefonds) 97 97  41  28 28 29

5 Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie

45 45 45

6 Aankoopfonds 54 54 29 15  10

Totaal 269 387

Gedetailleerde tabel

Categorie  Nr Bron  Ondergrens  bandbreedte  Bovengrens bandbreedte  2018 2019 2020  2021  struc.

1 1 Mecenassen: giften van particulieren (giftenaftrek) en bedrijven (vpb-aftrek) PM  PM

1 2 Mecenassen: mede-aankoop particulieren (erfbelasting) 0 50

2 3 Vereniging Rembrandt 20  30

2 4 Bankgiroloterij 22,5  32,5

2 5 Prins Bernard Cultuurfonds 0 0

2 6 Gieskes-Strijbis Fonds 0 1

2 7 Mondriaan Fonds 0 5

2 8 Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 0 5

2 9 VSB Fonds 0 3

2 10  Rijksmuseum Amsterdam  0,5  0,5

2 11  Overige fondsen, verenigingen en stichtingen  0 0

3 12  Crowdfunding 3 5

4 13 De twaalf provinciën  17,2  34,4

4 14 Gemeente Amsterdam  10  25

5 15  Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) op de Aanvullende Post 58 58 2 28 28 29

5 16  Resterende middelen G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds) op de Aanvullende Post 39 39 39 0

5 17  Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie  45  45  45 0

6 18 Stand Aankoopfonds excl. toevoeging uit RA-reeks G43 4 4 4

6 19 Toevoeging aan Aankoopfonds uit RA-reeks G43 50 50 25 15  10  0

Totaal 269,2  387,4

Regeerakkoord Rutte-III 2018 2019 2020  2021  struc.

RA-reek G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) 25 50 80 80 80

RA-reek G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal

restauratiefonds) 150 100  50 25 0

Totaal RA-reeksen G40+G43 175 150 130 105 80
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Toelichting

Wij hebben hiervoor geen inschatting.

Het Rijksmuseum meldt dat bij M&O er dermate serieuze interesse in donatie-cum-erfbelasting was, dat een bedrag

van circa 50 mln. tot de mogelijkheden behoorde. Verondersteld is dat het Rijksmuseum dat nu weer mogelijk acht

(bovengrens). Omdat er vele vragen en problemen rond de fiscale contructie leefden, veronderstelt ambtelijk OCW

De vrij besteedbare reserve van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2017 31,9 mln. De omvang van

Rembrandtfondsen op naam bij de Vereniging was circa 11,8 mln. Het Nationaal Fonds kunstbezit bij de Vereniging

De Bankgiroloterij steunt vier rijksmusea waaronder RMA met 7,3 mln. euro per jaar (bron: website BGL). Het

aandeel van RMA hierin is PM mln. Een batig saldo in enig jaar bestemt de Bankgiroloterij voor eenmalige donaties.

Het batig saldo 2018 van de Bankgiroloterij is PM mln. Verondersteld is dat de Bankgiroloterij 5 jaarlijkse donaties

plus het batig saldo 2018 beschikbaar stelt voor het schilderij. De jaarlijkse bijdrage aan het RMA is 2,5 mln. per jaar

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft de aankoop van beeldende kunst niet als werkterrein (bron: website PBC).

Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft een vermogen van 150 mln. Het Fonds heeft een bijdrage van 250.000 euro

geleverd aan de tentoonstelling De Late Rembrandt, dat het Rijksmuseum kon terugbetalen vanwege het grote

succes van de tentoonstelling. Het Fonds richt zich op: projecten met een landelijke uitstraling (focus op Nederland,

internationale blik), langlopende projecten (drie tot vijf jaar), grootschalige projecten, +/- €75.000 donatie per jaar

Het Mondriaan Fonds. Het Fonds steunt incidentele, bijzondere aankopen tot maximaal 40% van de marktwaarde.

De website is niet duidelijk over een eventeel maximum  aan een bijdrage.  OCW heeft deze kabinetsperiode 5 mln.

toegevoegd aan het Mondriaanfonds met als bestemming aankopen. OCW kan enige invloed gelden op het Fonds.

Het Hendrik Muller Fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt

aan: financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties (...) (bron: website

HMVF). De jaarlijkse baten van het fonds zijn 1 mln hoger dan de uitgaven aan doelen en beheerskosten.

Het VSB Fonds heeft jaarlijks 26 mln. donatiebudget (bron: website VSB Fonds). Verondersteld is dat VSB Fonds tot 3

mln. bijdraagt, al dan niet via support aan tentoonstelling van het schilderij waardoor bij RMA middelen vrijvallen, al

dan niet in enkele jaarlijkse tranches.Het aankoopfonds op de balans van RMA bedroeg ultimo 2017 442.000 euro. Verondersteld is dat het aankoopfonds

Verondersteld is dat er geen andere dan eerdere genoemde fondsen denkbaar zijn.

Verondersteld is een crowdfunding waarbij 200.000 mensen 25 euro doneren in ruil voor een boek over het

schilderij met productiekosten van 10 euro en/of een/twee gratis entreebewijzen geldig in de daluren. Opbrengst 3

De omvang van het provinciefonds is 2,3 mld; per inwoner ongeveer 130 euro. Provincies hebben jaarlijks ongeveer

5 mld. aan inkomsten uit andere bronnen, waaronder de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. We

veronderstellen dat de provincies tussen 1 en 2 euro per inwoner bijdragen. De provincies hebben 17,2 mln.

De gemeente Amsterdam intensiveert in het coalitieakkoord 10 mln. in het Kunstenplan (5 mln. in 2021 en 5 mln. in

2022). De gemeente Amsterdam verhoogt in het coalitieakkoord de inkomsten uit de toeristenbelasting met 20 mln.

(2019), 75 mln. (2020), 105 mln. (2021) en 105 mln. (2022, struc). De Amsterdamse begroting 2019 voor kunst,

cultuur en erfgoed bedraagt 185,8 mln. De algemene reserve van de gemeente Amsterdam bedraagt 319,2 mln.

Het betreft de resterende middelen G40 die in het RA zijn vrijgemaakt voor cultuur en historisch democratisch

bewustzijn. De middelen staan op de Aanvullende Post. Aanwending voor de aankoop is mogelijk, maar niet in lijn

Het betreft de resterende middelen G43 die in het RA zijn vrijgemaakt voor erfgoed en monumenten. Het kabinet

heeft in de brief "Erfgoed Telt" van juni 2018 toegezegd dat het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 de Kamer informeert

hoe deze resterende middelen zullen worden ingezet voor langdurige instandhouding van grote monumenten

De fiscale monumentenaftrek wordt omgevormd in een monumentensubsidie. Waar de fiscale aftrek in het lopende

jaar tot besteding komt, komt de subsidie in het daaropvolgende jaar tot besteding. Hierdoor wordt incidenteel in

het eerste jaar van de omzetting een bedrag van 45 mln. niet besteed. Naar aanleiding van de motie Geluk-Poortvliet

Het betreft de stand van het Aankoopfonds bij de start van het kabinet. Dit is ca 4 miljoen.

Het betreft middelen die sinds de start van het kabinet binnen de begroting van OCW  toegevoegd zijn aan het

Aankoopfonds, met name de RA-middelen onderdeel van G43, maar ook rente.



Aanvullende toelichting op de bijdragen van particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde

particulieren via de erfbelasting). Het RMA (bron: memo 19-11-2018)  stelt dat rond M&O een totale bijdrage van

circa 24 mln bijeen zou worden gebracht door particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde

particulieren via de erfbelasting). Het RMA verwacht dat voor dit schilderij een bedrag van 15 a 20 mln.



From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Nov 22 14:44:41 2018
To:                                                 ;                 
CC:
Subject:                            RE: huiswerk
Attachments:                     2018 11 21 Memo       en      Toepassing betalingsregeling kunst voor de erfbelasting in

mede.docx(26KB)

En deze

Van:                      (IRF/IDB)

Verzonden: donderdag 22 november 2018 14:39

Aan: '              ' <          @minocw.nl>;                  <         @minocw.nl>

Onderwerp: RE: huiswerk

Dan is dit ons eindproduct!

Zo gaan ze hier de lijn in.

Groet,         

Van:                <          @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 22 november 2018 12:39

Aan:                  <         @minocw.nl>

CC:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

Onderwerp: Re: huiswerk

Prima!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2018 om 12:25 heeft                  <         @minocw.nl> het volgende geschreven:

akkoord

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: donderdag 22 november 2018 12:22

Aan:                 

CC:               

Onderwerp: RE: huiswerk

Jullie opmerkingen overgenomen, stukje over staatssteun erbij en een bullet bij CW over begrotingswetten.

Indien akkoord bij jullie, dan plak ik de tabel er in en zijn oplegger en fiches af.

Ik zit van 1230-1400 vast, ervoor lukt mij niet meer, wordt dan tussen 14 en 15. Hoop ok voor jullie?

Groet,         

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 22 november 2018 11:13

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>

CC:                <          @minocw.nl>

Onderwerp: huiswerk

Jouw opmerkingen overgenomen en nog een paar dingen van        verwerkt.
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groetjes

     

  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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Toepassing betalingsregeling kunst voor de erfbelasting in mede-eigendomsituaties

                   en                 , 21 november 2018

Aanleiding

Het Rijksmuseum onderzoekt de mogelijkheid om kostbare kunstvoorwerpen door meerdere

particulieren aan te laten kopen. De gedachte daarbij is dat de eigenaren het stuk in bruikleen

geven aan het Rijksmuseum, en dat de erfgenamen van de eigenaren het (deel)eigendom

overdragen aan het Rijksmuseum en met gebruikmaking van de zogenoemde betalen-met-

kunstregeling voor de erfbelasting (hierna: de betalingsregeling) 120% van de verschuldigde

erfbelasting voldoen. Daarbij komt de vraag op of de betalingsregeling kan worden toegepast op

een onverdeeld aandeel in de mede-eigendom van een kunstvoorwerp. De vraag of dit mogelijk en

wenselijk is, is eerder aan de orde geweest rond de aankoop van Marten en Oopjen, maar daarover

is toen geen beslissing genomen omdat de kunstwerken werden aangekocht door Nederland en

Frankrijk.

Advies

Ons advies is om vast te houden aan het eerder ingenomen en uitgedragen standpunt dat

toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom met zoveel vragen, problemen en

onzekerheden is omgeven (zowel civiel- als fiscaalrechtelijk) dat deze moet worden voorbehouden

tot overzichtelijke partnersituaties. Dat betekent dat de door het Rijksmuseum voorgestelde

toepassing van de betalingsregeling bij meerdere eigenaren niet wenselijk is en dan ook niet zou

moeten worden toegestaan. Dit wordt hierna toegelicht.

De betalingsregeling erfbelasting

De Successiewet biedt de mogelijkheid om erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp van

nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang. Het kunstvoorwerp moet onderdeel uitgemaakt

hebben van de nalatenschap waarover de erfbelasting is geheven. De erfrechtelijke verkrijgers

kunnen het voorwerp ter betaling aanbieden. 120% van de waarde van het voorwerp mag voor de

betaling van de erfbelasting worden aangewend. Of een kunstvoorwerp cultuur- of kunsthistorisch

voldoet voor toepassing van de betalingsregeling wordt beoordeeld door een Adviescommissie

onder voorzitterschap van de heer Corstens.

De betaling wordt vormgegeven doordat het kunstvoorwerp door de erfrechtelijk verkrijger(s) in

eigendom wordt overgedragen aan de staat waarna kwijtschelding van erfbelasting plaatsvindt tot

een bedrag van 120% van de waarde van het kunstvoorwerp. Is de waarde van het kunstvoorwerp

(inclusief de opslag van 20%) hoger dan de verschuldigde erfbelasting, dan vindt geen

compensatie plaats voor de ‘overwaarde’, tenzij OCW een dergelijke compensatie voor zijn

rekening zou nemen.

Achtergrond van de betalingsregeling en budgettair beslag

De betalingsregeling is in de wet opgenomen om te voorkomen dat erfgenamen die over

onvoldoende liquiditeiten beschikken, een tot de nalatenschap behorend kunstvoorwerp moeten

verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. In dat geval is de kans groot dat een

kunstvoorwerp met een nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang naar het buitenland verdwijnt.

Hieruit blijkt dat de regeling is bedoeld om kunstvoorwerpen in Nederland te houden, niet om

kunstvoorwerpen uit het buitenland naar Nederland te halen.

Het budgettaire beslag van de betalingsregeling is in de afgelopen 20 jaar in totaal ongeveer € 30

miljoen geweest. Anderhalf miljoen gemiddeld op jaarbasis.

De regelgeving ziet op eigendom, niet op mede-eigendom

De wet regelt dat het kunstvoorwerp door de erfgenaam ter betaling in eigendom wordt

overgedragen aan de staat. Dit betekent dat het voorwerp volledig in eigendom wordt

overgedragen en niet slechts een aandeel daarin. Is dat laatste het geval, dan zal de staat

onvoldoende zeggenschap verkrijgen en wordt het doel van de regeling niet bereikt.

Naar aanleiding van een vraag van de Raad van State is in de toelichting op het uitvoeringsbesluit

benadrukt dat het om volle eigendom moet gaan maar dat in een specifiek geval genoegen zou

kunnen worden genomen met mede-eigendom. Voorwaarde is dat daarbij gewaarborgd moet zijn

10.2.e 10.2.e
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dat de Staat permanent zoveel zeggenschap over het voorwerp verkrijgt dat de staat kan bepalen

dat én waar het kunstvoorwerp binnen Nederland wordt tentoongesteld en de Staat zeggenschap

heeft over conservering en restauratie. In de afgelopen 20 jaar is van deze bevoegdheid twee of

drie keer gebruik gemaakt in zeer overzichtelijke situaties waarin de verwezenlijking van het doel

van de regeling gewaarborgd was. Het ging om maatwerksituaties, waarin na het overlijden van de

eerste van twee echtgenoten pas een beslissing is genomen over toepassing van de regeling.

In geen enkele situatie is tot nu toe vooraf zekerheid gegeven over de toepassing van de

betalingsregeling met betrekking tot een mede-eigendomsituatie.

Toelichting op het advies met betrekking tot toepassing van de betalingsregeling bij mede-

eigendom

De toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom is omgeven met zoveel vragen,

problemen en onzekerheden (zowel civiel- als fiscaalrechtelijk) dat geadviseerd wordt de huidige

(zeer beperkte) regelgeving alleen toe te passen in zeer overzichtelijke partnersituaties, waarbij

een van de (huwelijks)partners is overleden, de beide partners een onverdeeld aandeel in het

kunstvoorwerp hadden en harde, permanente afspraken worden gemaakt over zeggenschap,

expositie, restauratie en verkrijging door de staat van het resterende aandeel in de mede-

eigendom.

Toepassing van de regeling op complexe, niet-huwelijkssituaties vereist duidelijke regelgeving op

dit punt en dan nog valt te bezien of de rechten van de staat vooraf door middel van noodzakelijke

civielrechtelijke overeenkomsten met de eigenaren van een kunstvoorwerp voldoende kunnen

worden gewaarborgd (‘dichtgetimmerd’). In een bijlage bij deze notitie wordt nader ingegaan op de

problemen en onzekerheden die hierbij zoal spelen. Ook worden daarin nog enkele andere

relevante fiscale aspecten aangestipt.

Nog afgezien van alle onzekerheden en onwenselijkheden zal er bovendien precedentwerking

uitgaan van een principiële standpuntbepaling in een zaak die de publiciteit haalt. Dit zal ertoe

leiden dat mede-eigendom zich ontwikkelt tot een populaire estateplanningstool (die signalen zijn

er) en dat de staat dan in veel mede-eigendomsituaties verzeild zal raken (mogelijk honderden).

Dit zal ook forse budgettaire gevolgen hebben. De budgettaire derving zal dan op termijn de

gemiddelde jaarlijkse derving (€ 1,5 mio) vermoedelijk verre overstijgen.

Voor ‘mede-eigendom’ door middel van certificaatrechten van een Stichting administratiekantoor

(Stak) zoals gesuggereerd door het Rijksmuseum geldt de regeling überhaupt niet. In dat geval

kan een particulier niet meer aanbieden dan het certificaatrecht. De eigendom is en blijft in handen

van de Stak. Deze variant zou daarnaast nog meer uitnodigen tot het worden van een

estateplanningstool. Denk bijvoorbeeld aan verhandelbaarheid in het zicht van overlijden, met het

oog op de betalingsregeling.

Overigens is in een notitie van 2 november 2017 aan de staatssecretaris reeds aangegeven dat

toepassing van de betalingsregeling in mede-eigendom niet wenselijk is, zeer eenvoudige

partnersituaties daargelaten. Dit standpunt is op 11 januari jl. door de staatssecretaris verwoord in

een overleg met de heer Corstens, die uit naam van de hiervoor genoemde Adviescommissie de

Lands- en de Rijksadvocaat gevraagd had om een verkenning op het gebied van mede-

eigendomsituaties.

De                                      heeft ditzelfde standpunt uitgedragen in een recent

overleg op 7 september jl. met de directie van het Rijksmuseum, een fiscaal adviseur voor

vermogende particulieren en enkele collega’s van OCW en Financiën. De aanleiding tot dat overleg

was de kabinetsreactie op de evaluaties giftenaftrek en ANBI’s. In dat overleg heeft de directie van

het Rijksmuseum aandacht gevraagd voor de aankoop van kunst die echt behoort tot de

Nederlandse top en daarbij in het bijzonder gewezen op de financieringsopzet die destijds ook in

beeld is geweest bij Marten en Oopjen. Men zou daar graag verder over praten. Vanuit Financiën is

toen aangegeven niets te voelen voor de fiscale opzet die toen in beeld is geweest. Deze kent vele

complicaties en een dergelijke opzet kan moeilijk beperkt blijven tot die paar topstukken en gaat

leiden tot fiscaal trapezewerk. Het Rijksmuseum is derhalve op de hoogte dat de door hen

voorgestelde regeling tot nu toe is afgewezen.

10.2.e10.2.e10.2.e



Bijlage

Welke problemen kunnen zich voordoen bij toepassing van de betalingsregeling bij mede-eigendom

·     Bezwaarlijk is onder meer het feit dat de Staat bij overlijden van een mede-eigenaar in een

mede-eigendomsituatie geraakt met een aantal particulieren. Stel dat 10 particulieren een

kunstvoorwerp in mede-eigendom hebben. De staat wordt dan mede-eigenaar voor ééntiende

deel van een kunstvoorwerp. Daarmee is bijna per definitie niet verzekerd dat de staat dan

voldoende zeggenschap krijgt over het voorwerp, over de plaats waar het tentoongesteld zal

worden, hoe en door wie (en of) het gerestaureerd zal worden.

·     Om dit te bereiken zullen veel (harde) afspraken gemaakt moeten worden. Dit vereist

civielrechtelijke overeenkomsten tussen de staat en de mede-eigenaren. Het is de vraag of de

staat verzeild wil raken in mede-eigendomsituaties met particulieren.

·     Hierbij zullen veel mogelijke situaties gedekt moeten worden. Wat wordt bijvoorbeeld

afgesproken over zaken als verpanding en uitwinning, zijn de rechten van de staat na uitwinning

nog voldoende gewaarborgd, worden er boeteclausules opgenomen?

·     Welke garantie is er dat de staat uiteindelijk het hele kunstvoorwerp zal verwerven? Immers

gebruik van de betalingsregeling gebeurt op vrijwillige basis. Er is geen verplichting voor de

erfgenaam om de regeling te gebruiken. Een testateur kan dit wel in zijn testament opnemen

als last voor de erfgenamen, maar als de testateur die last niet in zijn testament opneemt – of

er later uithaalt – heeft de staat het nakijken.

·     De kans is groot dat het om zeer langlopende situaties zal gaan. Het kan vele jaren duren

voordat een eerste mede-eigenaar overlijdt. En er kunnen tientallen jaren verstrijken voordat de

staat de volle eigendom heeft. De kans bestaat eveneens dat de staat na tientallen jaren nog

niet de volledige eigendom heeft.

·     Ook bestaat de mogelijkheid dat een van de mede-eigenaren zijn mede-eigendom verkoopt aan

een derde (in binnen of buitenland). Hierover zouden mede-eigenaren mogelijk afspraken willen

maken. Zou je dit als staat moeten doen lang voordat het gebruik van de betalingsregeling aan

de orde is? En wat als de regelgeving wijzigt? Iedere afspraak zou alleen moeten gelden bij de

stand van de regelging op het tijdstip van een overlijden.

·     Wat gebeurt er als de waarde (120%) van het aandeel in de mede-eigendom hoger is dan de

verschuldigde erfbelasting? Komt de staat dan in een soort van morele dwangsituatie om het

verschil bij te passen?

·     Van een regeling voor mede-eigendom voor een bekend voorwerp, zal precedentwerking

uitgaan. Wat voor een Hollandse Meester geldt, zal in de uitvoeringssfeer niet daartoe beperkt

kunnen blijven. Ook voor een vaas van € 30.000 met 10 mede-eigenaren zal dan door

precedentwerking een beroep op het mede-eigendomsbeleid gedaan kunnen worden. Het

gevaar is zeer wel aanwezig dat het een estateplanningstool wordt. De staat komt dan niet in

één specifieke mede-eigendomsituatie terecht maar in mogelijk honderden.

·     Voor elke situatie (mogelijk honderden) zouden dan specifieke afspraken gemaakt moeten

worden om het doel van de regeling te waarborgen.

·     Een dergelijke ruime toepassing van de betalingsregeling heeft budgettaire consequenties.

Hiervoor zal dekking moeten zijn.  Met de huidige ontwikkelingen van de kunstprijzen lijkt het

toekomstige budgettaire plaatje ongewis.

·     Wat is de waarde van een deel van een kunstvoorwerp? Participanten willen mogelijk een

garantiebedrag, waarvoor zij hun mede-eigendom als betaalmiddel kunnen gebruiken.



Fiscale aspecten die spelen bij mede-eigendom van een kunstvoorwerp

Bij een verkrijging in mede-eigendom is er een aantal fiscale aspecten dat aandacht verdient,

zoals:

·     Een onverdeeld aandeel in een kunstvoorwerp (mede-eigendom) komt alleen in aanmerking

voor de vrijstelling in box 3 als dit aandeel niet hoofdzakelijk dient als belegging. Dit zal door de

inspecteur beoordeeld moeten worden.

·     Als al gebruik gemaakt zou worden van een Stak, kwalificeren de certificaatrechten die recht

geven op het kunstvoorwerp niet voor de vrijstelling in box 3 van artikel 5.8 Wet IB 2001,

omdat een certificaatrecht voor de toepassing van die vrijstelling niet wordt aangemerkt als een

voorwerp van kunst en wetenschap. Dat houdt dus in dat de waarde van het certificaat meetelt

voor de heffing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Uitzonderingen op die regel zijn

vanwege de precedentwerking zonder meer ongewenst. Dit is in de tijd van Marten en Oopjen

nog door onze stas bevestigd.

·     Ook de omzetbelastingaspecten verdienen aandacht. Afhankelijk van de gekozen optie kan

sprake zijn van een belaste levering voor de omzetbelasting. De betalingsregeling kan dan haar

betekenis verliezen aangezien de opslag van 20% geheel wegvalt tegen de alsdan verschuldigde

omzetbelasting. Ook kan nog de vraag spelen of het hoge of het lage tarief van toepassing is of

eventueel de margeregeling

·     Een garantie dat de betalingsregeling (ongewijzigd) blijft bestaan, kan niet worden gegeven.

Afspraken kunnen alleen gemaakt worden uitgaande van de huidige regelgeving.

·     Voor de heffing van erfbelasting geldt altijd de waarde van een kunstvoorwerp op het tijdstip

van overlijden. Dit uitgangspunt zou ook moeten gelden voor de betalingsregeling.

Juridische verkenning door Lands- en Rijksadvocaat

·     De Lands- en de Rijksadvocaat hebben op verzoek van de eerdergenoemde Adviescommissie

(onder voorzitterschap van de heer Corstens) een juridische verkenning over mede-

eigendomsituaties uitgevoerd. Het betreft de verkenning van twee varianten: de gewone mede-

eigendomvariant en de Stak-variant. Beide varianten zijn met veel onzekerheden omgeven.

·     Vaststaat dat beide varianten een actieve rol en participatie van de staat vereisen, als de staat

het doel van de betalingsregeling wil waarborgen. Zoals hierboven reeds aangegeven gaat dit

gepaard met ingewikkelde structuren en afspraken in overeenkomsten tussen particulieren als

mede-eigenaren en de staat.

·     De staatssecretaris heeft de heer Corstens in een overleg aangegeven een principiële uitbreiding

van de betalingsregeling met betrekking tot mede-eigendomsituaties om meerdere redenen niet

wenselijk te achten.



From:                                                    
Sent Date:                          Thu Nov 22 16:10:35 2018
To:                                                                        
CC:
Subject:                               Huiswerk
Attachments:                      2018 11 22 Oplegger ambtelijk huiswerk OCW en FIN def.docx(25KB); ATT00001.htm(3KB)

Dag       en       ,

Alleen bij de oplegger heb ik nog een paar kleine dingen veranderd, andere stukken zijn prima. Ik zou de stukken in een gesloten
enveloppe bij het secretariaat van MOCW afgeven, dan kunnen zijn ervoor zorgen dat zij die (mee)krijgt voor het overleg
morgenochtend om 8.00 uur.

Goed werk trouwens!

Groeten en ik laat jullie na morgenochtend snel weten hoe we verder gaan.
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Oplegger bij het ambtelijke huiswerk van OCW en FIN

1.    Mogelijke financieringsbronnen

·       In tabel 1 (een samenvatting van een uitgebreide tabel-met-toelichting in de bijlage)

zijn mogelijke financieringsbronnen voor de aankoop opgenomen, verdeeld in de

volgende hoofdcategorieën:

o    bijdragen particulieren/mecenassen;

o    bijdragen (private) fondsen;

o    bijdragen crowdfunding;

o    bijdragen andere overheden;

o    bijdragen uit de OCW-begroting.

·      Er zijn bandbreedtes opgenomen voor de bedragen. In het geval van meerjarige

reeksen staan in de bandbreedtes cumulatieve bedragen. De ondergrens van de

bandbreedtes betekent niet dat deze bedragen zeker beschikbaar zijn. Het betekent

dat – indien er uit deze bron een bijdrage komt – een ondergrens naar onze

inschatting een redelijk minimumbedrag is. Ervaring leert bijvoorbeeld dat (private)

fondsen eigen inhoudelijke criteria hanteren bij de toekenning van giften.

·      Hoewel de totaalbedragen in de ondergrens en de bovengrens het gevraagde bedrag

overstijgen, is onbekend of deze ook daadwerkelijk realiseerbaar zijn. We hebben een

inschatting gemaakt wat particulieren, fondsen en medeoverheden zouden kunnen

missen, maar we weten niet waartoe ze bereid zijn.

·      Er zijn verschillen in hoeverre mogelijke bijdrages politiek beïnvloedbaar zijn, en in

hoe snel besluitvorming mogelijk is. Over de OCW-begroting kan rechtstreeks en snel

politiek besloten worden. Andere overheden en de fondsen hebben hun eigen

besluitvormingsprocessen, soms op bepaalde vaste momenten in het jaar. Besluiten

zijn niet rechtstreeks te sturen vanuit het Rijk. Het is daarom moeilijker om een snel

besluit over een bijdrage te krijgen. Onze inschatting is dat de Vereniging Rembrandt

en het Mondriaanfonds relatief snel kunnen beslissen. De besluitvorming van

particulieren is nog onvoorspelbaarder én minder stuurbaar.

·      Voor bijdragen vanuit de OCW-begroting zijn politieke keuzes nodig. In het geval van

inzet van de middelen vanuit het aankoopfonds betekent het dat het fonds de

komende jaren laag of leeg blijft en er geen of minder ruimte voor andere aankopen

is. Voor de overige middelen geldt dat moet worden teruggekomen op eerdere

politieke keuzes of toezeggingen of moeten deze toezeggingen anders ingevuld

worden, bijvoorbeeld via de verwerving van dit kunstwerk. In geval van inzet van de

regeerakkoordmiddelen Cultuur kan de opdracht uit het regeerakkoord niet worden

uitgevoerd op de wijze die in het regeerakkoord voorzien was. In het geval van inzet

van de middelen monumentenaftrek wordt de motie Geluk-Poortvliet (CDA) niet

uitgevoerd (deze motie bepaalt dat totale fiscale opbrengst behouden blijft voor

eigenaren van monumenten).

·      Met name voor een bijdrage vanuit het Rijk is brede steun van de Kamer van groot

belang. Factoren die daarin mee kunnen spelen: drie jaar geleden is al een grote

aankoop gedaan met middelen van het Rijk en het is (opnieuw) het

Rijksmuseum/Amsterdam/Randstad die het meest lijkt te profiteren. In het
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cultuurdebat lijkt de aandacht steeds meer te verschuiven van traditionele “hoge”

cultuur naar brede en volkscultuur.

Tabel 1: Mogelijke financieringsbronnen

2.    Beoordeling toepassing betalingsregeling in de erfbelasting

·      Samenvatting. Naar het oordeel van de                    en                  is er

geen reden om af te wijken van het eerder ingenomen en uitgedragen standpunt dat

toepassing van de betalingsregeling-met-kunst in de erfbelasting voor deel-eigendom

niet aan de orde is noch mogelijk moet worden gemaakt. Het is niet aan de orde,

onder andere omdat de regeling een betalingsregeling is om kunst in Nederland te

houden en niet een faciliteit om verwerving uit het buitenland fiscaal te ondersteunen

en voorts omdat de regelgeving ziet op overdracht van volledige eigendom aan de

Staat en niet op mede-eigendom (hetgeen het geval is in de constructie). Het moet

niet mogelijk gemaakt worden, onder andere omdat er zoveel vragen, problemen en

onzekerheden (zowel civiel- als fiscaalrechtelijk) zijn die praktisch-juridisch niet te

ondervangen zijn; en omdat er een precedentwerking ontstaat voor een geheel

nieuwe fiscale estateplanningstool om erfbelasting te besparen met alle (budgettaire)

gevolgen van dien.

·      Zie de bijlage voor het fiche van                    en                 .

Bron Ondergrens

bandbreedte

Bovengrens

bandbreedte

1 Mecenassen, incl. mede-aankoop particulieren

(erfbelasting)

PM PM+50

2 Goede doelen (o.a. Vereniging Rembrandt) en

Rijksmuseum

43 77

3 Crowdfunding 3 5

4 De twaalf provinciën en de gemeente Amsterdam 27 59

5 Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch

democratisch bewustzijn) en G43 Intensivering

erfgoed/monumenten (m.n. nationaal

restauratiefonds)

97 97

5 Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting

monumentenaftrek in subsidie

45 45

6 Aankoopfonds 54 54

 Totaal 269+PM 387+PM
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3.    Beoordeling staatssteunrisico’s

·       Het risico op staatssteunproblemen is te overzien wanneer de Staat het kunstwerk

aanschaft en in eigendom neemt (analoog aan Maarten en Oopjen). Bij het

samenbrengen van middelen van donateurs, fondsen en Staat moet goed naar de

juridische kant gekeken worden om staatssteunrisico’s te voorkomen en problemen

met het mandaat van partijen te voorkomen (bijv. een fonds dat niet aan de Staat

mag schenken).

·      Nader juridisch werk is nodig.

4.    Beoordeling relatie met de Comptabiliteitswet

·      De Comptabiliteitswet ziet niet op het geheel of gedeeltelijk in eigendom nemen van

zaken door de Staat.

·      Bij oprichting van een rechtspersoon (bijvoorbeeld voor het in eigendom nemen van

een kunstwerk) vereist de Comptabiliteitswet een voorhangprocedure bij de Staten-

Generaal (1 maand), ter verlengen met 14 dagen indien de Staten-Generaal vragen

stelt.

·      De gebruikelijk route voor begrotingswetten / incidentele suppletoire

begrotingswetten door Tweede en Eerste Kamer is aan de orde.



————————————————————-

                

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +            

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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From:                                               
Sent Date:                         Thu Nov 22 16:31:04 2018
To:                                                                    
CC:
Subject:                            RE: Huiswerk

ok gedaan

Van:                  

Verzonden: donderdag 22 november 2018 16:11

Aan:                 ;                

Onderwerp: Huiswerk

Dag       en         

Alleen bij de oplegger heb ik nog een paar kleine dingen veranderd, andere stukken zijn prima. Ik zou de

stukken in een gesloten enveloppe bij het secretariaat van MOCW afgeven, dan kunnen zijn ervoor zorgen dat

zij die (mee)krijgt voor het overleg morgenochtend om 8.00 uur.

Goed werk trouwens!

Groeten en ik laat jullie na morgenochtend snel weten hoe we verder gaan.
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From:                                                                 @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                           Thu Nov 22 20:26:53 2018
To:                                                                        
CC:                                                                                         
Subject:                                Appraisal final version.pdf
Attachments:                       Appraisal final version.pdf(100KB); ATT00001.txt(2B)

Beste       , beste          
hierbij gaat de taxatie van De Vaandeldrager zoals vandaag opgesteld door              
De waarde is beduidend hoger getaxeerd dan de overeengekomen prijs, ik verwacht dat de onderbouwing ervan ook de
nog openstaande vragen/punten beantwoordt.
Hartelijke groet van      
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Nov 23 15:13:36 2018
To:                                                     
CC:                                                                         (IRF/OCW) (          @minfin.nl) (          @minfin.nl)
Subject:                            Document1
Attachments:                     Document1.docx(15KB)

      ,

Hierbij versie zoals besproken.

Hartelijke groet,

          en       
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From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Fri Nov 23 17:27:04 2018
To:                                                                    
CC:                                                   
Subject:                            RE: Document1

Beste       ,
Memo van Rijks kan mijne inziens, mits duidelijk wordt voor AZ dat de erfbelastingroute niet aan de orde is (dat daar geen verkeerde
verwachtingen ontstaan).
Groet,        

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:                                 @minocw.nl>
Datum: vrijdag 23 nov. 2018 3:56 PM
Aan:                           @minocw.nl>
Kopie:                  <         @minocw.nl>,                      (IRF/IDB) <
          @minfin.nl>
Onderwerp: Re: Document1

Dank! Ziet er goed uit. Ik probeer nog wat beter te achterhalen of de geruchten de Franse overheid al hebben (kunnen) bereikt (de
vorige keer ging dat via het Louvre binnen een minuut) en zet het dan door naar AZ, met nog wat toelichting en mogelijke
vervolgstappen. Verder ben ik van plan het memo van het Rijks mee te sturen als achtergond, heeft iemand daar nog ‘tweede
gedachten’ bij?

Groet en een goed weekend,
       

————————————————————-
                
                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +           
M: +           
             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
Op 23 nov. 2018 om 15:13 heeft                           @minocw.nl> het volgende geschreven:

      ,

Hierbij versie zoals besproken.

Hartelijke groet,

          en       

<Document1.docx>

  _____ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
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die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.



From:                                                
Sent Date:                         Fri Nov 23 19:19:37 2018
To:                                                                                    
CC:
Subject:                             Fwd: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron
Attachments:                     Spreekschets MP Macron.docx(15KB); ATT00001.htm(407B); Memo Rembrandt 19 november

2018.docx(47KB); ATT00002.htm(3KB)

FYI.
Groet en fijn weekend,
      

————————————————————-
                 
                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Beste      en        ,

In het vervolg op onze telefoongesprekken hierbij een korte voorbereiding en spreekschets voor een mogelijk contact tussen de MP en
president Macron a.s. zondag.

Eerst een korte schets van de aanleiding en reden van dit verzoek tot contact tussen beide heren:

• De vertrouwelijke aankondiging van het Rijksmuseum dat er zeer waarschijnlijk weer een Rembrandt op de markt komt, heeft de
belangstelling gewekt van een deel van de Tweede Kamer. De coalitie wil onder aanvoering van Sybrand Buma serieus de
mogelijkheden tot aanschaf onderzoeken. De MP is hiervan op de hoogte (rechtstreeks via Buma en geïnformeerd door MOCW).
• Deze week is er vertrouwelijk overleg geweest tussen MOCW, MFIN, het Rijksmuseum en Buma over onder meer het tijdpad, de
financiële (on)mogelijkheden en praktische aandachtspunten.
• Net als de vorige keer zijn zowel het Louvre als het Rijksmuseum geïnteresseerd in het verwerven van het doek.
• Het schilderij staat op de lijst van beschermd cultureel erfgoed in Frankrijk. Als de Franse staat niet zelf wil kopen, of dat nog niet kan
omdat de financiële middelen vooralsnog ontbreken, ligt het in de rede dat zij een exportvergunning afgeven. Dat is ook het moment
dat buitenlandse geïnteresseerden zich gaan melden. Volgens de verkopende partij kan het afgeven van deze vergunning ieder
moment gebeuren.
• Via de verkopende partij weten wij (i.c. het Rijksmuseum) eveneens dat president Macron en ‘Het Élysée’ op de hoogte zijn van de
naderende verkoop van de Rembrandt.
• Uit de ervaring rond de aanschaf van Maarten en Oopjen weten we ook dat ‘                                          in de aan- of
verkoop van het schilderij.
• Om te voorkomen dat we veel energie verspillen aan een mogelijk aanschaf,                                                      
                                                                             is het verzoek of de MP subtiel wil peilen bij president
Macron hoe Frankrijk tegenover een mogelijke verkoop aan Nederland staat.
• NB: dat wil niet zeggen dat Nederland ook daadwerkelijk tot aankoop overgaat, maar enig zicht op de houding van Frankrijk is zeer
behulpzaam voor het zetten van volgende stappen.

Ik stuur jullie hierbij een mogelijke spreekschets. Voor jullie achtergrondinformatie heb ik tevens het memo dat het Rijksmuseum begin
deze week heeft opgesteld over de situatie bijgevoegd. De fiscale route die zij beschrijven is overigens onbegaanbaar voor (fiscaal)
Financien, dat betekent dat een eventuele bijdrage van de Nederlandse regering vanuit andere bronnen moet komen.

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende informatie hebben om de MP voor te bereiden, maar weet mij te vinden als er meer nodig is!

Groeten,
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Spreekschets ten behoeve van gesprek en marge van overleg op zondag a.s.

                                                                                                

                                                                                    

              

                                                                            

                                                                                                

                                                           

                                                                                 

                                                                                                  

                                                                 

Aandachtspunten:

Bij de aanschaf van Marten en Oopjen                                                             

                        

                                                                                                

                                                                                             

Nadat diplomatieke plooien waren gladgestreken, zijn Frankrijk en Nederland overgegaan tot

gezamenlijke aanschaf.

Omdat er sprake was van twee doeken, was dat toen mogelijk.

Gezamenlijke aanschaf (en dus gedeeld eigendom) bleek vorige keer een uiterst juridisch complexe

zaak, nu zou dat onmogelijk zijn omdat het om een schilderij gaat. Ruimhartig bruikleen (Loan,

prêt de tableau) kan vanzelfsprekend wel, uiteraard onder alle voorbehoud van politieke steun en

voldoende financiering.

11.1
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Aan        :                      Ministerie van OCW

Kopie   :          , Inspectie der Rijksfinanciën

Van        : Directie Rijksmuseum

Betreft  : verwerving Rembrandt

Datum : 19 november 2018

Op verzoek van de Minister van OCW en de Minister van Financiën geven wij hierbij een kort

overzicht van aandachtspunten bij de mogelijke verwerving van Rembrandt’s De

Vaandeldrager, zoals besproken op 15 november jl. Waar terzake doend wordt verwezen

naar de aankoop van Marten & Oopjen waar een deel van deze aandachtspunten aan de

orde zijn geweest.

De Vaandeldrager van Rembrandt uit 1636 wordt verkocht door                        , de

                            van wie de Nederlandse en Franse Staat in 2016 de portretten

van Marten & Oopjen (hierna M&0) voor € 160 miljoen verwierven. Het werk bevindt zich op

dit moment in       . Om het werk te kunnen verkopen dient door de Franse Staat een

exportvergunning te worden afgegeven.

De wens om het werk te verkopen is bekend bij het Franse Ministerie van Cultuur en de

President. Op verzoek van de President bekijkt de directeur van het Louvre of er in Frankrijk

mogelijkheden zijn om het schilderij te verwerven. Rond het einde van de maand wordt

hierover uitsluitsel verwacht. Mocht het advies van het Louvre negatief zijn dan kan

Frankrijk een exportvergunning afgeven.

In de eerste gesprekken met de verkoper werd door hem een vraagprijs genoemd van

             . Na onderhandeling is een verkoopprijs van € 165 miljoen bedongen. De

verwachting is dat een taxatie, die eind deze week beschikbaar is, hoger zal zijn. In de taxatie

zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarde van dit werk zich verhoudt tot gerealiseerde

verkopen in de afgelopen jaren. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de verkoop van

Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’  dat in 2017 werd verkocht voor €339 miljoen.

Voor aankopen met dergelijke verkoopprijzen zijn musea als het Rijksmuseum afhankelijk

van bijdragen van derden. Het eigen aankoopbudget van het museum is € 2,7 miljoen,

waarvan € 2,5 miljoen afkomstig is uit een jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Bij

grote aankopen dragen fondsen, de Vereniging Rembrandt en veelal ook particulieren bij

aan de verwerving.

Particulieren kunnen daarbij aanspraak doen op een aantal fiscale regelingen die het

schenken aan het Rijksmuseum aantrekkelijk maakt. Overigens geldt dit niet alleen voor

financiële bijdragen. Voor uitzonderlijke werken bestaat ook de mogelijkheid om met deze

werken erfbelasting te betalen tot een bedrag van de waarde plus 20%.
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Bij de aankoop van M&O is onderzocht of deze laatste regeling zou kunnen worden

toegepast voor gezamenlijk eigendom door meerdere eigenaren een deel te laten kopen in

een kunstwerk, waarna bij overlijden de Staat steeds een deel krijgt overgedragen. Pas als de

laatste ‘mede-eigenaar’ is overleden, valt het volledige eigendom toe aan de Staat. In de

bijlage zijn de barrières en aandachtspunten die met deze manier van (ver)werven gepaard

gaan – op hoofdlijnen – weergegeven. Het overleg met het Ministerie van Financiën over

toepassing van deze regeling heeft niet geleid tot een vastgelegde ruling en ook na de

verwerving van M&O bleek er geen mogelijkheid te bestaan om dit te realiseren. Ook waren

er vragen in het kader van de Comptabiliteitswet gezien het gedeelde eigendom tussen Staat

en particulieren. Toch blijft het idee om deze wijze middelen te verkrijgen voor grote

aankopen vanuit fondsenwervend opzicht gezien een interessante optie. Naar wij begrijpen

is de Vereniging Rembrandt in gesprek met het Ministerie van OCW om een vergelijkbare

manier van schenken aan haar Nationaal Fonds Kunstbezit mogelijk te maken. Daarbij zou

de schenker zijn aandeel in het fonds plus de 20% kunnen verrekenen met de erfbelasting en

worden uit het fonds bijzondere aankopen mogelijk gemaakt.

Op de vraag welke andere werken voor Nederland van uitzonderlijk belang zijn, kunnen

naast De Vaandeldrager onder meer worden genoemd:

-                                                                                              

                                    

                                                                         

                                                                 

                                                                               

                                                                               

                                                                          

Deze werken bevinden zich alle in particulier bezit in het buitenland en hebben een waarde

boven € 50 miljoen per werk.

In de aanloop naar de verwerving van M&O is door het Rijksmuseum uitvoerig overleg

gevoerd met (vertegenwoordigers van) vermogende particulieren. Onder voorwaarde dat

een fiscale regeling zou worden getroffen bleek er dermate serieuze interesse dat een

bedrag van ca. € 50 miljoen tot de mogelijkheden behoorde. Deze gesprekken zijn gestopt

toen duidelijk werd dat Nederland en Frankrijk beide werken gezamenlijk zouden kopen.

Uit het voorgaande mag blijken dat een dergelijke wijze van werven alleen succesvol kan zijn

als de voorgestelde regeling alsnog wordt overeengekomen en ook de andere barrières

geslecht worden. Alsdan zal het overigens de nodige tijd vragen om geïnteresseerde partijen

opnieuw te benaderen en te contracteren.

Vanzelfsprekend bestaat ook voor deze verwerving de mogelijkheid om fondsen te werven

zonder dat daaraan bijzondere of nieuwe fiscaliteiten ten grondslag liggen. Ten tijde van de

aankoop M&O werd in totaal ca. € 24 miljoen bijeengebracht door fondsen, particulieren en

het Rijksmuseum zelf. Het is niet duidelijk of alle toezeggingen die destijds gedaan werden

ook nu weer kunnen worden geactiveerd: een aantal fondsen heeft zijn donatiebeleid
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aangepast en steunt geen museale aankopen meer en van een grote particuliere donateur is

bekend dat hij zijn vermogen inmiddels anders heeft bestemd. Dit neemt niet weg dat wij

verwachten dat ook nu een bedrag van € 15 à 20 miljoen zou moeten worden kunnen

bijeengebracht. Ook hier geldt echter dat de werving van dit soort bedragen enige tijd in

beslag neemt.

In de aanloop naar de verwerving van M&O is samen met het Ministerie van Financiën en

het Ministerie van OCW nog bekeken of voor deze verwerving een staatsslening of -garantie

zou kunnen worden gegeven aan het Rijksmuseum. Dit bleek om meerdere redenen niet

mogelijk. Enerzijds zou er sprake kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun, anderzijds zou

een dergelijke constructie tot een technisch faillissement van de Stichting Het Rijksmuseum

leiden.

Toen op 30 september 2016 de Minister van OCW aan de Tweede Kamer meldde dat

Frankrijk en Nederland de portretten van Marten en Oopjen gezamenlijk zouden aankopen

werd het startsein gegeven voor een intensieve onderhandeling over het beheer van de

beide werken. De uiteindelijke afspraken verhinderde een grote wens van alle Nederlandse

betrokkenen om de werken aan heel Nederland te tonen middels een tournee langs alle

provinciehoofdsteden. Dat laatste zou nu wel kunnen: een aankoop voor alle Nederlanders.

Een dergelijke feestelijke tournee inclusief publiciteit en gratis openstelling in het

Rijksmuseum kost ongeveer € 2 miljoen (inclusief de overige kosten voor de verwerving van

het werk).

Na de verwerving van M&O is in de Tweede Kamer verzocht inzage te geven in de bijdrage

van het Rijksmuseum aan de verwerving. Alle verwervingskosten incl. advieskosten,

restauratie van de werken etc. bedroegen destijds ruim € 1,2 miljoen. Overigens zijn in dit

bedrag niet de extra bijdragen gerekend van onze sponsoren. Ook de gederfde inkomsten

voor de gratis openstelling bij het onthaal van M&O op 2 juli 2016 zijn niet opgenomen.

Alleen al 14.000 bezoekers – voor een belangrijk deel mensen die het Rijksmuseum voor het

eerst bezochten – kwamen op deze dag het tweetal welkom heten.

Een dergelijke bijzondere aankoop heeft grote impact op het Rijksmuseum. De publicitaire

waarde voor het Nederlandse kunstbezit is groot, maar laat zich moeilijk kwantificeren. Dat

een dergelijke aankoop door Nederland gedaan kan worden, spreekt internationaal zeer tot

de verbeelding. Directe inkomsten laten zich echter moeilijk relateren aan dit soort

aanwinsten, hoe belangrijk ook.                                                       

                                                                                    

                                                                                     

                                 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een andere toelichting.
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Nov 27 09:37:47 2018
To:                                                    ;                  
CC:
Subject:                             Mogelijke bijdrage OCW (3).docx
Attachments:                     Mogelijke bijdrage OCW (3).docx(18KB)

Zie aanpassingen.

Wederom in enveloppe naar M?

Gr
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Mogelijke bijdrage OCW

De maximaal mogelijke bijdrage vanuit  de OCW-begroting is € 25 miljoen. Dit is als

volgt te onderbouwen:

·       Er zijn drie mogelijke bronnen:

o    Het museaal aankoopfonds;

o   De intensiveringsmiddelen cultuur en erfgoed uit het Regeerakkoord;

o   € 45 miljoen incidenteel monumenten overgang fiscaal naar subsidie.

·       Van deze drie bronnen is alleen het museaal aankoopfonds acceptabel/realistisch. In

geval van inzet van de regeerakkoordmiddelen Cultuur kan de opdracht uit het

regeerakkoord niet worden uitgevoerd op de wijze die in het regeerakkoord voorzien

was. Ook moet worden teruggekomen op toezeggingen aan de Tweede Kamer zoals

lokale ondersteuning van Meer Muziek in de Klas of de langdurige instandhouding van

grote monumenten zoals bij voorbeeld Rolduc (Het kabinet heeft nl. in de brief

"Erfgoed Telt" van juni 2018 toegezegd dat het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 de

Kamer informeert hoe resterende RA middelen zullen worden ingezet voor langdurige

instandhouding van grote monumenten waaronder kerken en kloosters).

In het geval van inzet van de middelen monumentenaftrek wordt de motie Geluk-

Poortvliet (CDA) niet uitgevoerd (deze motie bepaalt dat totale fiscale opbrengst

behouden blijft voor eigenaren van monumenten).

·       In het museaal aankoopfonds zit nu € 4 miljoen. Uit de Regeerakkoordreeks

Intensivering erfgoed en monumenten wordt over de jaren 2018-2020 in totaal € 50

miljoen toegevoegd. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, die wilde dat

het aankoopfonds werd aangevuld na de aankoop van Marten en Oopjen. Eind 2018

zal uit de Regeerakkoordmiddelen 25 miljoen worden toegevoegd, waarmee de stand

€ 29 miljoen zal zijn.

·       Hieruit kan € 25 miljoen worden ingezet voor de aankoop van het schilderij. De

overige middelen (€ 4 miljoen) blijven dan beschikbaar voor aanvragen van andere

musea door het hele land (Op dit moment loopt er een aanvraag van het Teylers

museum voor €,6mljoen) Ook bij de aankoop van Marten en Oopjen is het fonds niet

helemaal leeggehaald om andere aanvragen te kunnen blijven honoreren.

·       In 2019 zal € 15 miljoen worden toegevoegd en in 2020 € 10 miljoen. De stand zal

dan maximaal € 29 miljoen zijn. Hiermee is het fonds redelijk gevuld. Niet zoveel als

verzocht en toegezegd aan de Tweede Kamer, maar wel voldoende om de komende

jaren aanvragen van musea in het hele land te kunnen honoreren.
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From:                                                                    @minbuza.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 28 12:39:03 2018
To:                                                     
CC:
Subject:                             RE: informatie contacten Rembrandt

      ,

Veel dank! Vanochtend kreeg ik een sms van             , hij belt me vanmiddag 14.30 J Ik laat je daarna weten wat

dat opleverde.

Ik heb bij           het Elysee het verzoek uitstaan om een kort gesprek. Goed te weten uit het mailtje van         wie

volgens     binnen het Elysee van deze zaak weet.

Groet!

      

From:                   <             @minocw.nl>

Sent: woensdag 28 november 2018 10:24

To:                                      @minbuza.nl>

Subject: Fwd: informatie contacten Rembrandt

Dag       ,

Het Rijksmuseum heeft ook zo zijn contacten in en om het kabinet van de minister van Cultuur... Ik stuur ze je

voor de zekerheid ook door.

Verder is onze minister zeer bereid om naar Parijs af te reizen, bijvoorbeeld volgende week, als dat behulpzaam

is.

Met groet,

       

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +            

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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Begin doorgestuurd bericht:

Van:                         @rijksmuseum.nl >

Datum: 28 november 2018 om 09:15:36 CET

Aan: "             @minocw.nl " <             @minocw.nl >

Kopie:                               @rijksmuseum.nl >,                               @rijksmuseum.nl >

Onderwerp: informatie contacten Rembrandt

Beste       , hierbij de informatie over de Fransen die wij kregen van onze advocaat en van de advocaat van

de verkoper (                                                 ).

Zij hebben contact met                 , de                   in het kabinet van de president. Verder hebben de

advocaten contact met              , de                       van Franck Riester (tel.+33.             ). Het

laatste contact hadden ze respectievelijk afgelopen vrijdag en maandag. In deze gesprekken werd duidelijk dat

er nog geen financiering is voor het schilderij en dat                                                      

                            .

Uit eerdere gesprekken bleek dat                                                                           

                       

Zodra wij meer nieuws hebben laten we je het weten.

Hartelijke groet,

    

Sent from my iPhone

  _____ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Nov 28 09:49:26 2018
To:                                                        (IRF/IDB);                  
CC:
Subject:                             RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Dag        ,

De stavaza is dat we in afwachting zijn van een reactie van        die contact heeft gehad met het
Rijksmuseum en vandaag onze Minister spreekt.

We hopen je daarna te kunnen berichten.

Hgr

          en        

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: woensdag 28 november 2018 9:21

Aan:                 ;               

Onderwerp: FW: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Ha      ,       ,
Wat is de stavaza? Ik probeerde jullie te bellen, maar kreeg geen gehoor.
Groet,         

Van:                      (IRF/IDB)

Verzonden: dinsdag 27 november 2018 09:14

Aan: '                 ' &lt;             @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Beste       ,      ,       ,

@      , dank voor je terugkoppeling. Vrijdag stelde jouw minister voor om woensdag (morgen) nieuw politiek
contact te hebben, hoe zien jullie de planning nu?

@     ,       . Vrijdag is afgesproken verder te werken aan de tabel financieringsbronnen. Bijgevoegd een stap
daartoe. Graag jullie stap, goed om samen te bespreken, ook hoe we het Rijksmuseum aftappen op hun beeld van wat
partijen maximaal kunnen bijdragen?

Groet,         

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 26 november 2018 08:02

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;            

          (IRF/IDB) &lt;          @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Goedmorgen allen,

Zie hierbij het verslag van de dag van gisteren, althans waar het de snode plannen voor het verwerven van het
schilderij betreft. Met Ingrid heb ik afgesproken dat we zo snel als mogelijk is deze week contact arrangeren
tussen haar en haar Franse collega. Ik laat een afspraak plannen om volgende stappen te bespreken.

Groeten en een goede week,
      

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

18

mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:m.f.cornet@minfin.nl


————————————————————-
                 
                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;Engelshoven, Ingrid van (MOCW)&quot; &lt;                   @minocw.nl&gt;
Datum: 26 november 2018 om 06:39:42 CET
Aan: &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;
Onderwerp: Antw.: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

      ,
Mark liet mij gisteren hetzelfde weten. Goed om snel telefonisch contact te leggen.
Ingrid

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 nov. 2018 om 22:53 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende
geschreven:

Dag Ingrid,

Zie hieronder een kort verslag van het contact tussen Rutte en Macron. Dit zegt nog niets over mogelijke Franse
inzet voor de aanschaf van het schilderij, maar er is in ieder geval ruimte om onze mogelijkheden verder te
onderzoeken. Jammer dat je morgen je Franse collega niet ziet in Brussel. Het lijkt verstandig om op een gepast
moment deze week telefonisch contact met haar te zoeken en bijvoorbeeld bij haar af te tasten of en wanneer er
een exportvergunning afgegeven gaat worden en/of zij zelf van plan zijn op de Rembrandt te gaan bieden.

Groeten en succes morgen in Brussel,
      

————————————————————-
                 
                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ocw
mailto:MOCW.vanengelshoven@minocw.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ocw


T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;           .&quot; &lt;        @minaz.nl&gt;
Datum: 25 november 2018 om 20:43:18 CET
Aan: &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;, &quot;               .&quot;
&lt;        @minaz.nl&gt;
Onderwerp: Antw.: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

      ,

MP had contact met Macron hierover:
Macron eens om eea goed te coördineren en te voorkomen dat dit een Fr vs NL issue wordt.
Beiden eens dat ministers van cultuur hier snel en intensief contact over zouden houden.

Gr         

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;
Datum: vrijdag 23 nov. 2018 7:17 PM
Aan:                . &lt;        @minaz.nl&gt;,            . &lt;        @minaz.nl&gt;
Onderwerp: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Beste      en        ,

In het vervolg op onze telefoongesprekken hierbij een korte voorbereiding en spreekschets voor een mogelijk
contact tussen de MP en president Macron a.s. zondag.

Eerst een korte schets van de aanleiding en reden van dit verzoek tot contact tussen beide heren:

• De vertrouwelijke aankondiging van het Rijksmuseum dat er zeer waarschijnlijk weer een Rembrandt op de
markt komt, heeft de belangstelling gewekt van een deel van de Tweede Kamer. De coalitie wil onder
aanvoering van Sybrand Buma serieus de mogelijkheden tot aanschaf onderzoeken. De MP is hiervan op de
hoogte (rechtstreeks via Buma en geïnformeerd door MOCW).
• Deze week is er vertrouwelijk overleg geweest tussen MOCW, MFIN, het Rijksmuseum en Buma over onder
meer het tijdpad, de financiële (on)mogelijkheden en praktische aandachtspunten.
• Net als de vorige keer zijn zowel het Louvre als het Rijksmuseum geïnteresseerd in het verwerven van het
doek.
• Het schilderij staat op de lijst van beschermd cultureel erfgoed in Frankrijk. Als de Franse staat niet zelf wil
kopen, of dat nog niet kan omdat de financiële middelen vooralsnog ontbreken, ligt het in de rede dat zij een
exportvergunning afgeven. Dat is ook het moment dat buitenlandse geïnteresseerden zich gaan melden. Volgens
de verkopende partij kan het afgeven van deze vergunning ieder moment gebeuren.
• Via de verkopende partij weten wij (i.c. het Rijksmuseum) eveneens dat president Macron en ‘Het Élysée’ op
de hoogte zijn van de naderende verkoop van de Rembrandt.
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• Uit de ervaring rond de aanschaf van Maarten en Oopjen weten we ook dat                                 
           in de aan- of verkoop van het schilderij.
• Om te voorkomen dat we veel energie verspillen aan een mogelijk aanschaf,                          
                                                                                                      , is het
verzoek of de MP subtiel wil peilen bij president Macron hoe Frankrijk tegenover een mogelijke verkoop aan
Nederland staat.
• NB: dat wil niet zeggen dat Nederland ook daadwerkelijk tot aankoop overgaat, maar enig zicht op de houding
van Frankrijk is zeer behulpzaam voor het zetten van volgende stappen.

Ik stuur jullie hierbij een mogelijke spreekschets. Voor jullie achtergrondinformatie heb ik tevens het memo dat
het Rijksmuseum begin deze week heeft opgesteld over de situatie bijgevoegd. De fiscale route die zij
beschrijven is overigens onbegaanbaar voor (fiscaal) Financien, dat betekent dat een eventuele bijdrage van de
Nederlandse regering vanuit andere bronnen moet komen.

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende informatie hebben om de MP voor te bereiden, maar weet mij te vinden als
er meer nodig is!

Groeten,

       

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                    
Sent Date:                          Thu Nov 29 13:33:30 2018
To:                                       Engelshoven, Ingrid van (MOCW); Engelshoven, Ingrid van
CC:
Subject:                                Vertrouwelijk: Mogelijke bijdrage OCW aan aankoop
Attachments:                       Mogelijke bijdrage OCW aan aankoop.docx(16KB); ATT00001.htm(3KB)

Dag Ingrid,

Hierbij de notitie over een mogelijke bijdrage aan de aankoop, zoals we gisteren op papier aan je hebben gegeven. Is dit bruikbaar of
heb je het liever wat anders?

Groeten,
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Mogelijke bijdrage OCW

De maximaal mogelijke bijdrage vanuit de OCW-begroting is naar onze inschatting € 25

miljoen. Dit is als volgt te onderbouwen:

·       Er zijn drie mogelijke bronnen:

o    Het museaal aankoopfonds;

o   De intensiveringsmiddelen cultuur en erfgoed uit het Regeerakkoord;

o   € 45 miljoen incidenteel monumenten overgang fiscaal naar subsidie.

·       Van deze drie bronnen lijkt alleen het museaal aankoopfonds realistisch. Het inzetten

van de twee andere bronnen vraagt om politieke afstemming/onderhandeling. In

geval van inzet van de regeerakkoordmiddelen Cultuur kan de opdracht uit het

regeerakkoord niet worden uitgevoerd op de wijze die in het regeerakkoord voorzien

was. Ook moet worden teruggekomen op toezeggingen aan de Tweede Kamer zoals

lokale ondersteuning van Meer Muziek in de Klas of de langdurige instandhouding van

grote monumenten zoals bij voorbeeld Rolduc (het kabinet heeft nl. in de brief

"Erfgoed Telt" van juni 2018 toegezegd dat het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 de

Kamer informeert hoe resterende RA middelen zullen worden ingezet voor langdurige

instandhouding van grote monumenten waaronder kerken en kloosters).

In het geval van inzet van de middelen monumentenaftrek wordt de motie Geluk-

Poortvliet (CDA) niet uitgevoerd (deze motie bepaalt dat totale fiscale opbrengst

behouden blijft voor eigenaren van monumenten).

·       In het museaal aankoopfonds zit nu € 4 miljoen. Uit de Regeerakkoordreeks

Intensivering erfgoed en monumenten wordt over de jaren 2018-2020 in totaal € 50

miljoen toegevoegd. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, die wilde dat

het aankoopfonds werd aangevuld na de aankoop van Marten en Oopjen. Eind 2018

zal uit de Regeerakkoordmiddelen 25 miljoen worden toegevoegd, waarmee de stand

€ 29 miljoen zal zijn.

·       Hieruit kan € 25 miljoen worden ingezet voor de aankoop van het schilderij. De

overige middelen (€ 4 miljoen) blijven dan beschikbaar voor aanvragen van andere

musea door het hele land (op dit moment loopt er een aanvraag van het Teylers

museum voor € 1,6 miljoen). Ook bij de aankoop van Marten en Oopjen is het fonds

niet helemaal leeggehaald om andere aanvragen te kunnen blijven honoreren.

·       In 2019 zal € 15 miljoen worden toegevoegd en in 2020 € 10 miljoen. De stand zal

dan maximaal € 29 miljoen zijn. Hiermee is het fonds redelijk gevuld. Niet zoveel als

verzocht en toegezegd aan de Tweede Kamer, maar wel voldoende om de komende

jaren aanvragen van musea in het hele land te kunnen honoreren.
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +            

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Nov 30 16:29:27 2018
To:                                                                   
CC:
Subject:                             Memo Rembrandt 30 november 2018.docx
Attachments:                     Memo Rembrandt 30 november 2018.docx(42KB); ATT00001.htm(3KB)

Dag    ,

Hierbij een memo dat het Rijks heeft opgesteld ter onderbouwing van middelen die zij - met een aantal voorbehouden voor
besluitvorming - denken te kunnen bijdragen aan de aanschaf.
Het telt op tot een bedrag van 25 miljoen, met nog een bedrag uit mecenaat dat nog echt onzeker is, maar wordt ingeschat op enkele
miljoenen (2?).
MOCW volgt de redenering dat uit het aankoopfonds 25 miljoen kan worden bijgedragen.

Wat mij betreft laten wij aan         weten, al dan niet via het invullen van zijn ‘afpel’-lijst, dat dit de bedragen zijn waarmee (naar alle
waarschijnlijkheid) rekening gehouden kan worden vanuit OCW en het Rijks/fondsen.

Groeten en een goed weekend,
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Aan        :                                       Ministerie van OCW

Van        : Directie Rijksmuseum

Betreft  : verwerving Rembrandt – maximale financiële bijdrage Rijksmuseum

Datum : 30 november 2018

Met deze memo beantwoorden wij uw vraag over de maximale financiële inspanning van

het Rijksmuseum voor de verwerving van het schilderij van Rembrandt. De eigen bijdrage

van het Rijksmuseum komt uit drie bronnen: de exploitatie, de gelden van de BankGiro

Loterij en een bijdrage van het Rijksmuseum Fonds. Voor de goede orde merken wij op dat

voor een definitieve bestemming van de drie onderstaande bedragen nog formele besluiten

en goedkeuring benodigd zijn.

Bij een deel van de bijdrage gaat het om een voorschot op nog te ontvangen middelen en zal

een vorm van voorfinanciering nodig zijn (zo ontvangen wij bijvoorbeeld de bijdrage van de

BankGiro Loterij jaarlijks per einde kalenderjaar). Graag overleggen wij hierover met uw

Ministerie.

Bijdragen Rijksmuseum

Positief resultaat 2018:    € 1,6-2,0 miljoen (prognose en onder voorbehoud van goedkeuring

Raad van Toezicht)

BankGiro Loterij:               € 9 miljoen voorschot uit de bijdragen in de komende jaren (onder

voorbehoud van voortzetting van de huidige overeenkomst, die

mondeling is toegezegd)

Rijksmuseum Fonds:        € 4 miljoen (onder voorbehoud van bestuursbesluit)

De kosten van de verwerving en de feestelijke tournee (inclusief gratis openstelling van het

Rijksmuseum) zijn begroot op ca. € 2 miljoen. Dit bedrag is nog niet gefinancierd.

Bijdrage Vereniging Rembrandt (VERTROUWELIJK)

Vereniging Rembrandt:   € 10 miljoen (vertrouwelijke mondelinge toezegging van de

voorzitter die nog goedkeuring behoeft van het bestuur)

Mecenaat

Het is moeilijk om een uitspraak te doen over een bijdrage uit mecenaat. Naar verwachting

zal deze beperkt zijn omdat er geen gebruik kan worden gemaakt van de fiscale faciliteit

waarbij erfbelasting wordt betaald met de schenking van een aandeel in een kunstwerk. De

inschatting is dat de bijdrage uit mecenaat maximaal enkele miljoenen kan bedragen. Het

werven van dergelijke middelen vergt de nodige tijd, naar verwachting enkele maanden.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een andere toelichting.

                                                                                                                                                                                                                             Pagina 1 van 1
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +            

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Nov 30 16:16:29 2018
To:                                                  
CC:                                                 
Subject:                            Re: Memo Rembrandt 30 november 2018.docx

Dank en een goed weekend!

————————————————————-

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +           

M: +           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
Op 30 nov. 2018 om 16:09 heeft                 <            @rijksmuseum.nl> het volgende geschreven:

Beste       , hierbij de aangepaste versie waarin we nog even verduidelijkten dat we het geld van de loterij per jaar
uitbetaald krijgen en (goeddeels) achteraf.

Mede namens     ,
Vriendelijke groet van     

               

                                        

Tel: +31(0)            / +31(0)             

<Memo Rembrandt 30 november 2018.docx>
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From:                                                
Sent Date:                         Thu Dec  6 14:20:51 2018
To:                                                    
CC:                                                
Subject:                             FW: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron
Attachments:                     2018 12 06 Vervolg verkenning financieringsbronnen.xlsx(30KB)

Hoi       ,

Hierbij recente mailwisseling met        . Ik heb hem telefonisch overigens verteld dat er volgens mij echt niet veel

rek zit in de bijdrage vanuit OCW.

groetjes

      

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: donderdag 6 december 2018 14:08
Aan:                 ;               

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Ha      ,       ,

Ter info. Ik heb mijn minister geïnformeerd over de stavaza:
-       Over FRA conform jouw mail.
-       Over de inzet voor financiering conform bijgaande tabel. Met de politieke vraag of de inzet van RMA en OCW

niet impliceren dat er geen draagvlak is, of dat je dit als een eerste onderhandelingsinzet moet zien.
-       Over ideeën en argumenten hoe je een bijdrage van provincies en gemeenten (waaronder Amsterdam) kan

realiseren.
Informeer jij zo nodig       ?

Groet,        

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 6 december 2018 10:07

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>;                <          @minocw.nl>

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Hoi        ,

N.a.v. ons gesprek van gisteren het volgende.

Onze ambassadeur in Frankrijk heeft gesproken met           het Elysee. Die gaf aan dat Frankrijk:

- op de hoogte is van de voorgenomen verkoop;

-                                                          ;

- het belangrijk vindt dat het doek in Europa blijft en te zien zal zijn voor Europese burgers

Onze ambassadeur heeft aangegeven dat het doek voor Nederland bijzondere culturele waarde heeft en              

                                                                          , daarom in een vroeg stadium contact

opgenomen.

Er gaat een overleg worden gepland tussen M.OCW en Franse minister van cultuur Riester, kan onder mom van

kennismaking. Waarschijnlijk persoonlijk in Parijs.

Over het aankoopfonds van het Mondriaanfonds: onze inschatting is dat daar tussen 0 en 2 miljoen uit zou kunnen

komen. Volgens de regeling (bijdrage incidentele aankopen) kan een bijdrage overigens alleen door musea worden

aangevraagd.
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groetjes

      

Van:                  
Verzonden: maandag 3 december 2018 9:38

Aan: '                     (IRF/IDB)';               
Onderwerp: RE : Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Hoi        ,

We hebben  info ontvangen van       .

Bijgevoegd een memo van het Rijksmuseum. Zij komen op een totaalbedrag van € 25 miljoen van het Rijksmuseum

zelf, de Bankgiroloterij en de Vereniging Rembrandt, plus wellicht een paar miljoen uit mecenaat, maar dit is

onvoorspelbaar.

Onze minister heeft aangegeven dat zij maximaal € 25 miljoen uit het museaal aankoopfonds wil bijdragen. En voor alle

duidelijkheid: verder niets uit de OCW-begroting.

groetjes

      en       

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]
Verzonden: vrijdag 30 november 2018 9:10

Aan:               ;                 
Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Ha       ,      ,
Mijn minister vraagt naar de voortgang met de tabel van de financieringsbronnen. Hoe staat het bij jullie? Wanneer
denken jullie dat we een beeld over mecenaat/fondsen/medeoverheden bij RMA kunnen toetsen c.q. hen nog een
kunnen uitvragen?
Groet,        

Van:                <          @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 28 november 2018 09:49

Aan:                      (IRF/IDB) <          @minfin.nl>;                  <         @minocw.nl>

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Dag        ,

De stavaza is dat we in afwachting zijn van een reactie van        die contact heeft gehad met het
Rijksmuseum en vandaag onze Minister spreekt.

We hopen je daarna te kunnen berichten.

Hgr

          en        
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Nr

(Vraag)prijs

Af: toezeggingen (onder voorbehoud van goedkeuring bestuur)

    Bijdrage Vereniging Rembrandt

    Bijdrage Aankoopfonds Rijksmuseum

    Bijdrage positief resultaat Rijksmuseum over 2018

    Bijdrage Aankoopfonds OCW

Resteert te dekken

Af: aannemelijke toezeggingen

    Bijdrage Bankgiroloterij

    Bijdrage mecenaat en crowdfunding

Resteert te dekken

Af: bijdragen "van ons allen voor ons allen"

    Aanvullende bijdrage Vereniging Rembrandt

    Aanvullende bijdrage Bankgiroloterij

    Bijdrage Mondriaanfonds

    Bijdrage gemeente Amsterdam

    Bijdrage provincies en gemeenten (PF en GF)

    Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) op de

Aanvullende Post

    Resterende middelen G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal

restauratiefonds) op de Aanvullende Post

    Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie

Resteert te dekken ( + = dekkingstekort; - = overdekking)
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Inschatting Rijksmuseum  Inschatting OCW Inschatting FIN

165,0 165,0 165,0

16,0 41,0 70,0

10,0 10,0 10,0

4,0 4,0 4,0

2,0 2,0 2,0

25,0 54,0

149,0 124,0 95,0

12,0 12,0 19,5

9,0 9,0 13,5

3,0 3,0 6,0

137,0 112,0 75,5

0,0 2,0 211,5

10,0

5,0

2,0 5,0

16,5

33,0

58,0

39,0

45,0

137,0 110,0 -136,0





Samenvatting tabel

Categorie  Nr Bron Ondergrens  bandbreedte  Bovengrens bandbreedte  2018 2019  2020 2021 struc.

1 Mecenassen, incl. mede-aankoop particulieren (erfbelasting) PM  PM+50

2 Goede doelen (o.a. Vereniging Rembrandt) en Rijksmuseum 43 77

3 Crowdfunding 3 5

4 De twaalf provinciën en de gemeente Amsterdam 27 59

5 Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) en G43

Intensivering erfgoed/monumenten (m.n. nationaal restauratiefonds) 97 97 41  28 28 29

5 Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie

45 45  45

6 Aankoopfonds 54 54 29 15  10

Totaal 269 387

Gedetailleerde tabel

Categorie  Nr Bron  Ondergrens  bandbreedte  Bovengrens bandbreedte  2018 2019  2020 2021 struc.

1 1 Mecenassen: giften van particulieren (giftenaftrek) en bedrijven (vpb-aftrek) PM  PM

1 2 Mecenassen: mede-aankoop particulieren (erfbelasting) 0 50

2 3 Vereniging Rembrandt 20 30

2 4 Bankgiroloterij 22,5 32,5

2 5 Prins Bernard Cultuurfonds 0 0

2 6 Gieskes-Strijbis Fonds 0 1

2 7 Mondriaan Fonds 0 5

2 8 Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 0 5

2 9 VSB Fonds 0 3

2 10 Rijksmuseum Amsterdam  0,5  0,5

2 11  Overige fondsen, verenigingen en stichtingen  0 0

3 12  Crowdfunding 3 5

4 13  De twaalf provinciën  17,2  34,4

4 14 Gemeente Amsterdam  10 25

5 15  Resterende middelen G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) op de Aanvullende Post 58 58 2 28 28 29

5 16  Resterende middelen G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds) op de Aanvullende Post 39 39 39 0

5 17  Incidentele vrijval mutatie kasritme omzetting monumentenaftrek in subsidie  45  45  45 0

6 18 Stand Aankoopfonds excl. toevoeging uit RA-reeks G43  4 4 4

6 19  Toevoeging aan Aankoopfonds uit RA-reeks G43 50 50 25 15  10 0

Totaal 269,2 387,4

Regeerakkoord Rutte-III 2018 2019  2020 2021 struc.

RA-reek G40 Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn) 25 50 80 80 80

RA-reek G43 Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal

restauratiefonds) 150  100 50 25 0

Totaal RA-reeksen G40+G43 175 150  130  105  80
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Toelichting

Wij hebben hiervoor geen inschatting.

Het Rijksmuseum meldt dat bij M&O er dermate serieuze interesse in donatie-cum-erfbelasting was, dat een bedrag

van circa 50 mln. tot de mogelijkheden behoorde. Verondersteld is dat het Rijksmuseum dat nu weer mogelijk acht

(bovengrens). Omdat er vele vragen en problemen rond de fiscale contructie leefden, veronderstelt ambtelijk OCW

De vrij besteedbare reserve van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2017 31,9 mln. De omvang van

Rembrandtfondsen op naam bij de Vereniging was circa 11,8 mln. Het Nationaal Fonds kunstbezit bij de Vereniging

De Bankgiroloterij steunt vier rijksmusea waaronder RMA met 7,3 mln. euro per jaar (bron: website BGL). Het

aandeel van RMA hierin is PM mln. Een batig saldo in enig jaar bestemt de Bankgiroloterij voor eenmalige donaties.

Het batig saldo 2018 van de Bankgiroloterij is PM mln. Verondersteld is dat de Bankgiroloterij 5 jaarlijkse donaties

plus het batig saldo 2018 beschikbaar stelt voor het schilderij. De jaarlijkse bijdrage aan het RMA is 2,5 mln. per jaar

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft de aankoop van beeldende kunst niet als werkterrein (bron: website PBC).

Het Gieskes-Strijbis Fonds heeft een vermogen van 150 mln. Het Fonds heeft een bijdrage van 250.000 euro

geleverd aan de tentoonstelling De Late Rembrandt, dat het Rijksmuseum kon terugbetalen vanwege het grote

succes van de tentoonstelling. Het Fonds richt zich op: projecten met een landelijke uitstraling (focus op Nederland,

internationale blik), langlopende projecten (drie tot vijf jaar), grootschalige projecten, +/- €75.000 donatie per jaar

Het Mondriaan Fonds. Het Fonds steunt incidentele, bijzondere aankopen tot maximaal 40% van de marktwaarde.

De website is niet duidelijk over een eventeel maximum  aan een bijdrage.  OCW heeft deze kabinetsperiode 5 mln.

toegevoegd aan het Mondriaanfonds met als bestemming aankopen. OCW kan enige invloed gelden op het Fonds.

Het Hendrik Muller Fonds geeft ook subsidies aan andere culturele en wetenschappelijke doeleinden. Te denken valt

aan: financiële ondersteuning aan musea om een aankoop te realiseren t.b.v. hun collecties (...) (bron: website

HMVF). De jaarlijkse baten van het fonds zijn 1 mln hoger dan de uitgaven aan doelen en beheerskosten.

Het VSB Fonds heeft jaarlijks 26 mln. donatiebudget (bron: website VSB Fonds). Verondersteld is dat VSB Fonds tot 3

mln. bijdraagt, al dan niet via support aan tentoonstelling van het schilderij waardoor bij RMA middelen vrijvallen, al

dan niet in enkele jaarlijkse tranches.Het aankoopfonds op de balans van RMA bedroeg ultimo 2017 442.000 euro. Verondersteld is dat het aankoopfonds

Verondersteld is dat er geen andere dan eerdere genoemde fondsen denkbaar zijn.

Verondersteld is een crowdfunding waarbij 200.000 mensen 25 euro doneren in ruil voor een boek over het

schilderij met productiekosten van 10 euro en/of een/twee gratis entreebewijzen geldig in de daluren. Opbrengst 3

De omvang van het provinciefonds is 2,3 mld; per inwoner ongeveer 130 euro. Provincies hebben jaarlijks ongeveer

5 mld. aan inkomsten uit andere bronnen, waaronder de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. We

veronderstellen dat de provincies tussen 1 en 2 euro per inwoner bijdragen. De provincies hebben 17,2 mln.

De gemeente Amsterdam intensiveert in het coalitieakkoord 10 mln. in het Kunstenplan (5 mln. in 2021 en 5 mln. in

2022). De gemeente Amsterdam verhoogt in het coalitieakkoord de inkomsten uit de toeristenbelasting met 20 mln.

(2019), 75 mln. (2020), 105 mln. (2021) en 105 mln. (2022, struc). De Amsterdamse begroting 2019 voor kunst,

cultuur en erfgoed bedraagt 185,8 mln. De algemene reserve van de gemeente Amsterdam bedraagt 319,2 mln.

Het betreft de resterende middelen G40 die in het RA zijn vrijgemaakt voor cultuur en historisch democratisch

bewustzijn. De middelen staan op de Aanvullende Post. Aanwending voor de aankoop is mogelijk, maar niet in lijn

Het betreft de resterende middelen G43 die in het RA zijn vrijgemaakt voor erfgoed en monumenten. Het kabinet

heeft in de brief "Erfgoed Telt" van juni 2018 toegezegd dat het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 de Kamer informeert

hoe deze resterende middelen zullen worden ingezet voor langdurige instandhouding van grote monumenten

De fiscale monumentenaftrek wordt omgevormd in een monumentensubsidie. Waar de fiscale aftrek in het lopende

jaar tot besteding komt, komt de subsidie in het daaropvolgende jaar tot besteding. Hierdoor wordt incidenteel in

het eerste jaar van de omzetting een bedrag van 45 mln. niet besteed. Naar aanleiding van de motie Geluk-Poortvliet

Het betreft de stand van het Aankoopfonds bij de start van het kabinet. Dit is ca 4 miljoen.

Het betreft middelen die sinds de start van het kabinet binnen de begroting van OCW  toegevoegd zijn aan het

Aankoopfonds, met name de RA-middelen onderdeel van G43, maar ook rente.



Aanvullende toelichting op de bijdragen van particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde

particulieren via de erfbelasting). Het RMA (bron: memo 19-11-2018)  stelt dat rond M&O een totale bijdrage van

circa 24 mln bijeen zou worden gebracht door particulieren en fondsen (dus niet-zijnde bedrijven en niet-zijnde

particulieren via de erfbelasting). Het RMA verwacht dat voor dit schilderij een bedrag van 15 a 20 mln.



From:                                             
Sent Date:                         Mon Dec 10 09:52:56 2018
To:                                                    
CC:
Subject:                            FW: Strikt vertrouwelijk project

Vanuit MFIN logische redenering maar ben ook wel benieuwd naar hoe e.e.a. binnen het CDA en de coalitie
besproken is.

                                                 .

Ik zou zeggen: of een kabinetsactie met steun coalitie of niet.

Maar even afwachten waar        mee komt?

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: maandag 10 december 2018 9:37
Aan:                 ;               
Onderwerp: Strikt vertrouwelijk project

Ha      ,       ,

Vanochtend heb ik        gesproken om haar de boodschap van mijn minister n.a.v. de stand van zaken te melden:
-       Hij verwacht van OCW echt meer inspanningen. Met deze inzet rijst de vraag of OCW het project steunt.
-       Hij vindt een bijdrage van de medeoverheden noodzakelijk. Breed draagvlak. Oppert contact tussen jullie

minister en partijgenoot MBZK.

BZK zal zelf het meeste inzicht hebben in hoe je zo’n proces met medeoverheden het besteinricht. Ik heb hier intern
strikt vertrouwelijk enkele gedachten opgehaald, die ik hieronder met jullie deel.

Groet,        

Enkele overwegingen omtrent een bijdrage vanuit provincies en gemeenten, waaronder Amsterdam:

1.      Draagvlak. De sfeer tussen kabinet en VNG is momenteel bezwaard; de VNG meent tekorten te zien op het

sociaal domein. De sfeer tussen kabinet en IPO is beter. Provincies lijken behoefte te hebben aan

samenbindende projecten; de toer van het kunstwerk in 12 maanden langs 12 provincies kan een goede

invulling zijn. (Bij Maarten &amp; Oopjen bleek zo’n toer overigens uiteindelijk niet mogelijk.)

2.      Financiële draagkracht. Veel provincies beschikken nog over ruime besteedbare vermogens verkregen uit

de verkoop van energienetwerkbedrijven. De gemeente Amsterdam heeft van alle gemeenten de beste

vermogens- en liquiditeitspositie: de stad draait op volle toeren (grond, toerisme, parkeren). Wijlen

burgermeester Van der Laan stelde in een afscheidsinterview in Zomergasten in 2017 dat het Rijksmuseum

nog meer het museum van heel Nederland moet zijn.

3.      Argument voor een bijdrage van de G4, in het bijzonder Amsterdam. In het verdeelmechanisme van het GF

ontvangen de G4 een extra bedrag vanwege hun centrumfunctie. Het is dan redelijk om een bijdrage aan de

G4 te vragen nu zich een project voordoet dat bij uitstek invulling aan de centrumfunctie geeft. Optie is om

i.o.m. de G4/Amsterdam de extra uitkering aan de G4 en/of de extra uitkering aan Amsterdam in het GF met

een bedrag X te verlagen.

4.      Argument voor het afromen van departementale middelen bestemd voor gemeenten en provincies. Elk jaar,

vooral tegen het einde van het jaar, sluiten departementen diverse convenanten met medeoverheden om een

bepaald beleidsdoel van het departement extra aandacht te geven. Zo’n departement geeft dan een

decentralisatie-uitkering aan zo’n medeoverheid. Optie is om in goede onderlinge afstemming een

driehoeksconvenant tussen Rijk, provincies en gemeenten af te spreken om een bedrag X af te romen van de
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departementale begrotingen, en daarmee van die budgetten voor decentralisatie-uitkeringen, met als

grondslag het totaal aan decentralisatie-uitkeringen van de departementen in 2018.

Van:                      (IRF/IDB)

Verzonden: donderdag 6 december 2018 14:08

Aan: '                ' &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Ha      ,       ,

Ter info. Ik heb mijn minister geïnformeerd over de stavaza:
-       Over FRA conform jouw mail.
-       Over de inzet voor financiering conform bijgaande tabel. Met de politieke vraag of de inzet van RMA en OCW

niet impliceren dat er geen draagvlak is, of dat je dit als een eerste onderhandelingsinzet moet zien.
-       Over ideeën en argumenten hoe je een bijdrage van provincies en gemeenten (waaronder Amsterdam) kan

realiseren.
Informeer jij zo nodig       ?

Groet,        

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 6 december 2018 10:07

Aan:                      (IRF/IDB) &lt;          @minfin.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron

Hoi        ,

N.a.v. ons gesprek van gisteren het volgende.

Onze ambassadeur in Frankrijk heeft gesproken met de SG van het Elysee. Die gaf aan dat Frankrijk:

- op de hoogte is van de voorgenomen verkoop;

-                                                          ;

- het belangrijk vindt dat het doek in Europa blijft en te zien zal zijn voor Europese burgers

Onze ambassadeur heeft aangegeven dat het doek voor Nederland bijzondere culturele waarde heeft en               

                                                                          , daarom in een vroeg stadium contact

opgenomen.

Er gaat een overleg worden gepland tussen M.OCW en Franse minister van cultuur Riester, kan onder mom van

kennismaking. Waarschijnlijk persoonlijk in Parijs.

Over het aankoopfonds van het Mondriaanfonds: onze inschatting is dat daar tussen 0 en 2 miljoen uit zou kunnen

komen. Volgens de regeling (bijdrage incidentele aankopen) kan een bijdrage overigens alleen door musea worden

aangevraagd.

groetjes

      

Van:                  
Verzonden: maandag 3 december 2018 9:38
Aan: '                     (IRF/IDB)';               

Onderwerp: RE : Vertrouwelijk: contact tussen MP en Macron
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From:                                            <        @minaz.nl>
Sent Date:                         Thu Dec 13 06:06:00 2018
To:                                                     
CC:                                                    
Subject:                            RE: schilderij

Dank       ,

Zal het sowieso aan MP melden.
                                                                weet niet of MP kans/opportuniteit ziet.

Het gaat weer een ‘historische’ ER worden :).

Gr   
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:                    <                 @minbuza.nl>
Datum: woensdag 12 dec. 2018 5:14 PM
Aan:              <        @minaz.nl>
Kopie:                   <             @minocw.nl>
Onderwerp: schilderij

       ,

ik kom even terug op de kwestie van het schilderij waarover MP en Macron kort spraken. Zoals je weet heb ik daarover vrijdag 30
november een gesprek gehad met                   Elysee. Hij was er van op de hoogte dat MP en Macron hadden afgesproken dat
de beide Minister van Cultuur deze zaak moesten oppakken en samen tot een oplossing brengen. Hij zei me Minister Riester nog
dezelfde dag opdracht te zullen geven snel een ontmoeting met Minister Van Engelshoven te hebben.

Sindsdien heb ik vrijwel dagelijks contact opgenomen met het kabinet van Riester om te horen of 1 van de voorgelegde data
(middag/avond 7 december, avond 12december en ochtend 13 december) die Minister Van Engelshoven schikten voor Riester OK
was. Ik heb geen enkele keer een helder “nee” gekregen, maar alleen maar als reactie gehoord dat men het andermaal zou
voorleggen. Natuurlijk heb ik begrip uitgesproken voor de druk die uitgaat van alles rond de “gele hesjes” en de aanslag in Straatsburg,
                                                               .

Bij het gesprek met Kohler was een medewerker van hem aanwezig (              , die ken je, hij is de plv van               ). Ik
heb gisteren even contact gehad met      en hem duidelijk gemaakt dat het niet aan gebrek aan belangstelling of inzet van onze kant
ligt dat er nog geen afspraak of contact tussen de ministers heeft plaatsgevonden. Hij ging proberen een datumvoorstel van de kant
van Riester los te peuteren.

Wellicht vind je het zinvol deze stand van zaken met MP te delen: misschien ziet hij aanleiding Macron nog eens aan te schieten de
komende twee dagen? Ik zou aan zo’n tekstje denken:

                                                                        
                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                              

            
                                                                                     
                                                

Intussen blijf ik ook aandringen, uiteraard!

Goede ER, happy hunting!

  

  _____

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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From:                                                
Sent Date:                         Thu Jan 10 08:47:57 2019
To:                                                     
CC:                                                
Subject:                            Re: Bezoek Parijs

Dank voor info.        is nog vrij; ik begin vandaag aan voorbereiding. Ik neem aan dat ik dit allemaal met

        kan delen, ook de optie van het Rijks?

Gr      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 jan. 2019 om 08:42 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

Goedemorgen,

Zie hieronder, de ambassadeur heeft het niet makkelijk bij het ministerie van Cultuur ;-).

Groeten,

      

                                                                         

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Begin doorgestuurd bericht:
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Van: &quot;                  &quot; &lt;                 @minbuza.nl&gt;

Datum: 9 januari 2019 om 15:39:17 CET

Aan: &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;

Kopie: &quot;             &quot; &lt;            @minbuza.nl&gt;

Onderwerp: Antw.: Bezoek Parijs

      ,

Alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar. Laten we hopen dat het bezoek maandag (ook) leidt tot iets moois…

Ik wilde deze week nog een voorbereidingsgesprek hebben met                   van de minister, maar die schijnt zo

druk bezet te zijn dat ik nog geen afspraak kon krijgen. Ik blijf duwen/trekken. In elk geval zal hij bij het gesprek

aanwezig zijn, zo bevestigde zijn secretariaat vandaag. Voor Kerst, toen ik hem zei dat jij en ik met de minister

meekwamen, zei hij me dat zij zouden spiegelen dus ook de minister&#43;2 zouden hebben.

Ik hoop je voor het bezoek nader te laten weten. Uiteraard haal ik jullie op aan het station!

Groet,

       

From:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Sent: woensdag 9 januari 2019 15:26

To:                    &lt;                 @minbuza.nl&gt;

Cc:               &lt;            @minbuza.nl&gt;

Subject: Bezoek Parijs

Dag       ,

Wij zijn de voorbereidingen voor ons bezoek aan Parijs gestart. Heb jij al iets meer informatie over de

aanwezigen aan Franse kant? En onze minister heeft een voorkeur voor het voeren van het gesprek in het

Engels, is dat mogelijk denk je?

En zijn er nog zaken waar wij speciaal rekening mee moeten houden?

Ik hoor of lees het wel,

Veel groeten,

      

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
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T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.
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From:                                                
Sent Date:                         Thu Jan 10 10:25:02 2019
To:                                                         IRF/IDB);                
CC:
Subject:                             RE: Strikt vertrouwelijk project

Hoi        ,

Er zijn wat ontwikkelingen!

Ten eerste: MOCW gaat maandag 14 januari naar Parijs om kennis te maken met haar Franse collega,        gaat

mee.

Ten tweede: het Rijksmuseum heeft een optie op het schilderij genomen, zie tekst van het Rijks hieronder.

Ten derde: de commissie die over exportvergunningen adviseert zou bij elkaar zijn gekomen in december, maar er is

nog geen uitkomst bekend.

Ik ga nu een korte spreektekst voor M voorbereiden, zal ik ook met jou afstemmen.

Heeft jouw minister nog gereageerd op de stand van zaken vóór de kerst?

groetjes

      

Stand van zaken gesprekken met verkopende partij
Het Rijksmuseum en de verkopende partij hebben een Call Option Agreement ondertekend die het Rijksmuseum het
recht geeft om het werk te kopen.                                                                              
                                                                                                    Een concept-
koopovereenkomst is als bijlage opgenomen bij de Call Option Agreement.
Het lijkt ons verstandig in het gesprek met de Franse Minister mee te delen dat het Rijksmuseum deze overeenkomst
heeft getekend.

Op 19 december 2018 informeerde de advocaat van de verkopende partij ons over een gesprek met het Franse Ministerie
van Cultuur. In dit gesprek werd aan de advocaat gemeld dat er een afspraak was gemaakt voor een overleg tussen de
Nederlandse en Franse Ministers van Cultuur.                                                                    
                                                                                                                  
                                                                                                                
                        

Naast het politieke traject is er dus ook het formele traject inzake een exportvergunning. De aanvraag voor een
exportvergunning wordt voorgelegd aan een commissie die o.a. bestaat uit museummedewerkers. Ook voor deze
commissie zal het van belang zijn dat Nederland met een voorstel komt over het in bruikleen geven van het schilderij aan
het Louvre in Parijs (zie onderstaand).
Bruikleen
Het Rijksmuseum stelt voor om het schilderij, dat niet alleen Nederlands maar ook Europees erfgoed is, in iedere periode
van zes jaar voor één jaar uit te lenen aan het Louvre in Parijs. Met tussenpozen van vijf jaar zou het schilderij dan
gedurende een jaar in het Louvre in Parijs voor het Franse en internationale publiek te zien zijn. De afspraken hierover
worden vastgelegd door het Rijksmuseum en het Louvre.
De goede culturele banden tussen Nederland en Frankrijk en tussen de twee nationale musea van beide landen worden
hierdoor verder versterkt.

Ha        en      ,

Zalig nieuwjaar!

Natuurlijk ben ik benieuwd of er ontwikkelingen zijn.
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Maar ik mail jullie om te melden dat ik zojuist een gesprek had met            ,                      Cultuur/Erfgoed,
en twee medewerkers. Hun doel was mij af te tappen van mijn ervaringen /lessen van Maarten en Oopjen. Naar
aanleiding van een gesprek van         met      en              van de fiscaliteit van Financiën over hoe we voor de
toekomst beter voorbereid kunnen zijn. Dit gesprek zal een keer een vervolg krijgen.

Ik heb drie punten gemaakt:
-                                                                                                         

                                                                                                            
       

                                                                                                                      
                                                                                                           

                                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                    
                                                                                                            
                                                                                                            
                

Ik heb op geen enkele manier gerefereerd aan het strikt vertrouwelijke project en ik had de indruk dat      en
medewerkers in het geheel niet weten van het bestaan van het strikt vertrouwelijke project.
@      : laat dus niet merken dat je van mij deze terugkoppeling hebt gehad, want dat zou vragen oproepen bij      
c.s.

Groet,         

               
             IDB (IenW, Defensie, BZ en BHOS)
...................................................................................
Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Rijksbegroting
Inspectie der Rijksfinanciën
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer KV3.30
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
...................................................................................
T 070          
M 06           
          @minfin.nl
www.rijksoverheid.nl

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 10 22:17:33 2019
To:                                                                                       
CC:
Subject:                             RE: Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

Beste      , cc       ,         

Twee punten van mijn kant, en een tekstuele:

-       Ik heb veel moeite met het aanbod van bruikleen. Nederland betaalt dan 165 mln. en 20% daarvan is ten

bate van Frankrijk. Dat is een cadeau van 33 mln. Dat lijkt mij moeilijk uit te leggen aan alle Nederlandse
contribuanten. Om met      te spreken: het is niet meer “van ons allemaal voor ons allemaal” maar “van ons
allemaal en voor 1/5 voor Frankrijk”.

-       Het niet mogelijk zijn van een gezamenlijke aankoop. Ik dacht dat onze kennis was dat een gezamenlijke

aankoop moeilijk is. (Nog) niet dat dat onmogelijk is. Ontbreekt waarom dat moeilijk is (ik meen de Franse
wet, dus dat de bal daarvoor bij FRA ligt?). Of het wenselijk is, is een politiek oordeel. Daar kan je m.i. zowel
positief (Europese samenwerking en erfgoed) als negatief (je moet niet willen dat je twee landen tot in de
eeuwigheid met elkaar verknoopt) tegenaan kijken.

-       Tekstueel: maak duidelijk dat die commissie voor de exportvergunning een Franse commissie is met als

leden museummedewerkers, en expliciteer in welke mate dat de facto het Louvre zelf is. Doe er een paar
Franstalige jargonwoorden bij, iig de titel van het schilderij.

Groet,         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 10 januari 2019 15:29

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;

                     (IRF/IDB) &lt;          @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

Beste       ,                ,

Hierbij concept gespreknotitie voor MOCW in Frankrijk; graag uiterlijk morgenochtend jullie reactie

groetjes

     

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Jan 11 12:18:29 2019
To:                                                    
CC:                                                
Subject:                             Re: Kopie van Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

Ha      ,

Hmmm, geen idee. Ik ging uit van de naam die werd gevoerd toen                er zat (die inmiddels weg is

lees ik net, bij mijn zoektocht), maar wie weet is er wat gereorganiseerd daar? In ieder geval is het iets met

patrimoine...

Van      heb ik ook antwoord binnen:

de call option loopt tot                                                   

En ik wist niet helemaal zeker of M&amp;O al terug waren van het Louvre, maar dat zijn ze. Ze hangen nu in

het Rijks op de eregalerij en blijven daar nog 5 jaar. Misschien handig voor M om te weten, dat M&amp;O dus

voorlopig niet in Frankrijk te zien zijn...

Groet,

      

                                                                         

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 11 jan. 2019 om 10:24 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:

Ok dank, ik pas het stuk aan en maak een achtergronddossiertje.

Ik moet vanmiddag 15:00 uur bij secretariaat M aanleveren.
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Vraagje: je verwijst naar “your department of Cultural Heritage (departement des patrimoines)”.  Ik kan alleen binnen

het ministerie van cultuur een “Direction de l’architecture et du patrimoine” vinden, of is dat iets anders?

groetjes

     

Van:                  

Verzonden: donderdag 10 januari 2019 22:51

Aan:                 ;               ;                

Onderwerp: Kopie van Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

Dag      ,

Prima notitie, kort en krachtig. Zie in de bijlage een paar opmerkingen daarbij.

Ik heb nog een paar vragen uitstaan bij             , de antwoorden daarop laat ik je z.s.m weten. Het

complete dossier hoeft niet via Digisam, maar kan per mail naar het secretariaat van M en dat van mij.

Groeten,
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From:                                                
Sent Date:                         Fri Jan 11 13:19:16 2019
To:                                                     
CC:                                                
Subject:                            RE: Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

mooi dank je

Van:                  

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 13:07

Aan:                 

CC:               

Onderwerp: Re: Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx

Ha      ,

Weet niet of       snel genoeg reageert, maar via de site van het ministerie kun je met deze link zijn

&#8216;biographie&#8217; vinden.

Notitie ziet er heel goed uit, niets meer aan doen ;-).

Bij het dossier zou ik verder ook de laatste mail van het Rijksmuseum voegen.

Dank, groeten en een fijn weekend,

      

                                                                         

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +           

M: +           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 11 jan. 2019 om 12:28 heeft                  &lt          @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:
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lees je nog een keer mee?

volgens mij mis ik alleen nog een cv van minister Riester?

groetjes

     

&lt;Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester.docx&gt;
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From:                                                
Sent Date:                         Fri Jan 11 14:20:41 2019
To:                                                      @minocw.nl;                  
CC:
Subject:                             voorbereiding Parijs 14 januari
Attachments:                     2433_001.pdf(1131KB)

Beste        en       ,

Hierbij de scan van de stukken voor de kennismaking op 14 januari in Parijs met de Franse minister van cultuur Franck

Riester. Is ook in een mapje op jullie secretariaten aangeleverd (in gesloten enveloppe)

vriendelijke groet en veel succes
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Gespreksnotitie kennismaking Franck Riester

Op maandag 14 januari heeft u in Parijs een kennismakingsgesprek met de Franse
minister van Cultuur Franck Riester. U wordt daarbij ondersteund door           
          en                                                         r. Minister
Riester zal ook door twee ambtenaren worden ondersteund.                laat ons
later de namen weten van deze aanwezigen.
Onder de vlag van het kennismakingsgesprek wilt u ook de verkoop van de
Vaandeldrager van Rembrandt aankaarten. Hieronder vindt u een korte
samenvatting/stand van zaken en een spreektekst; enkele achtergrondstukken zijn
bijgevoegd.

Samenvatting/stand van zaken
o Het Rijksmuseum heeft gemeld dat er zeer waarschijnlijk weer een belangrijk werk

van Rembrandt op de markt komt, de Vaandeldrager. Verkopende partij is een lid van
de familie De Rothschild. Om het werk te kunnen verkopen dient door de Franse
regering een exportvergunning te worden afgegeven.

¡ De coalitie onderzoekt onder aanvoering van Sybrand Buma serieus de mogelijkheden
tot aanschaf. Hierover hebben meerdere overleggen plaatsgevonden tussen MOCW,

MFIN, het Rijksmuseum en Sybrand Buma, in verschillende samenstellingen. De

aankoopprijs bedraagt € 165 miljoen. Op dit moment zien OCW (€ 25 miljoen) en het
Rijksmuseum (€ 25 miljoen) geen mogelijkheid om in de buurt van dit bedrag te
komen.

. Net als bij de schilderijen van Maarten en Oopjen zijn zowel het Louvre als het
Rijksmuseum geïnteresseerd in het verwerven van de schilderijen. Om te vgorkomen
dat we energie verspillen en                                                   heeft
MP al met president Macron over het schilderij gesproken. Zíj hebben afgesproken dat
Nederland en Frankrijk dit goed moeten coördineren en dat beide ministers van
Cultuur elkaar hierover zullen spreken. Overigens zijn Maarten en Oopjen op dit
moment in het Rijksmuseum en zullen daar de komende vijf jaar blijven.

r Het Rijksmuseum heeft inmiddels een optie op de aankoop van het schilderii, die
loopt                                                         .             
                                                                                  
                                                            De aanvraag voor een
exportvergunning wordt voorgelegd aan een Franse commissie die o.a. bestaat uit
museummedewerkers. Het Rijksmuseum schat in dat voor een positief advies van
deze commissie het van belang zal zijn dat er afspraken worden gemaakt over
bruikleen aan het Louvre, bijvoorbeeld om de vijf jaar één jaar lang. Voor aìle
duidelijkheid: gezamehlijk aankopen is dit keer niet mogelijk, omdat het m'aar om
één doek gaat. De Franse wetgeving bepaalt dat hun publiek bezit ongedeeld
eigendom is van de Franse staat, zo bleek bij de aanschaf van Maarten en Oopjen.

r Na een korte kennismaking met de nieuwe minister kunt u het gespreksonderwerp op
het schilderij brengen.
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Achtergrondstukken

¡ Memo Rijksmuseum 9 november 2018 over verwerving Rembrandt
¡ Meest actuele tabel verkenning financieringsbronnen
o Mail Rijksmuseum 8 januari 20L9 over de optie
o Mail van de Nederlandse ambassade in Frankrijk 10 januari 2019 over mogelijke

a ndere gespreksonderwerpen
. CV minister Riester
¡ Krantenknipsels over minister Riester en een kunstruzie tussen Frankrijk en ltalië
o Afbeelding van de Vaandeldrager

J



RUKS MUSEUM
MEMO

Aan :                      Ministerie van OCW

Kopie :          , lnspectie der Rijksfinanciën
Van : Directie Rijksmuseum

Betreft : verwerving Rembrandt
Datum : 19 november 2018

Op verzoek van de Minister van OCW en de Minister van Financiën geven wij hierbij een kort
overzicht van aandachtspunten bij de mogelijke verwerving van Rembrandt's De

Vaandeldrager, zoals besproken op 15 november jl. Waar terzake doend wordt verwezen
naar de aankoop van Marten & Oopjen waar een deel van deze aandachtspunten aan de orde
zijn geweest.

De Vaondeldrager van Rembrandt uit L636 wordt verkocht door                        , de

                            van wie de Nederlandse en Franse Staat in 20L6 de portretten van

Marten & Oopjen (hierna M&0) voor € 160 miljoen verwierven. Het werk bevindt zich op dit
moment in       . Om het werk te kunnen verkopen dient door de Franse Staat een

exportvergu nning te worden afgegeven.

De wens om het werk te verkopen is bekend bij het Franse Ministerie van Cultuur en de

President. Op verzoek van de President bekijkt de directeur van het Louvre of er in Frankrijk
mogelijkheden zijn om het schilderijte verwerven. Rond het einde van de maand wordt
hierover uitsluitsel verwacht. Mocht het advies van het Louvre negatief zijn dan kan Frankrijk
een exportvergu n n ing afgeven.

ln de eerste gesprekken met de verkoper werd door hem een vraagprijs genoemd van

€            . Na onderhandeling is een verkoopprijs van € L65 miljoen bedongen. De

verwachting is dat een taxatie, die eind deze week beschikbaar is, hoger zalzijn.ln de taxatie
zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarde van dit werk zich verhoudt tot gerealiseerde

verkopen in de afgelopen jaren. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de verkoop van

Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' dat in 2OI7 werd verkocht voor €339 miljoen.

Voor aankopen met dergelijke verkoopprijzen zijn musea als het Rijksmuseum afhankelijk van

bijdragen van derden. Het eigen aankoopbudgetvan het museum is€2,7 miljoen, waarvan
€ 2,5 miljoen afkomstig is uit een jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Bij grote
aankopen dragen fondsen, de Vereniging Rembrandt en veelal ook particulieren bij aan de

verwerving

Particulieren kunnen daarbij aanspraak doen op een aantal fiscale regelingen die het
schenken aan het Rijksmuseum aantrekkelijk maakt. Overigens geldt dit niet alleen voor
financiële bijdragen. Voor uitzonderlijke werken bestaat ook de mogelijkheid om met deze

werken erfbelasting te betalen tot een bedrag van de waarde plus 2O%.

Pag¡na 1 van 3
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RUKS MUSEUM
MEMO

Bij de aankoop van M&O is onderzocht of deze laatste regeling zou kunnen worden toegepast
voor gezamenlijk eigendom door meerdere eigenaren een deel te laten kopen in een
kunstwerk, waarna bij overlijden de Staat steeds een deel krijgt overgedragen. Pas als de
laatste 'mede-eigenaar' is overleden, valt het volledige eigendom toe aan de Staat. ln de
bijlage zijn de barrières en aandachtspunten die met deze manier van (ver)werven gepaard
gaan - op hoofdlijnen - weergegeven. Het overleg met het Ministerie van Financiën over
toepassing van deze regeling heeft niet geleid tot een vastgelegde ruling en ook na de
verwerving van M&O bleek er geen mogelijkheid te bestaan om dit te realiseren. Ook waren
er vragen in het kader van de Comptabiliteitswet gezien het gedeelde eigendom tussen Staat
en particulieren. Toch blijft het idee om deze wijze middelen te verkrijgen voor grote
aankopen vanuit fondsenwervend opzicht gezien een interessante optie. Naar wij begrijpen is
de Vereniging Rembrandt in gesprek met het Ministerie van OCW om een vergelijkbare
manier van schenken aan haar Nationaal Fonds Kunstbezit mogelijk te maken. Daarbij zou de
schenker zijn aandeel in het fonds plus de 20% kunnen verrekenen met de erfbelasting en

worden uit het fonds bijzondere aankopen mogelijk gemaakt.

Op de vraag welke andere werken voor Nederland van uitzonderlijk belang zijn, kunnen naast
De Vaandeldrager onder meer worden genoemd:
                                                                                        

                                    
                                                                  

                                                           
                                                                          
                                                                       
                                                                     
                                                                                           
                             

ln de aanloop naar de verwerving van M&O is door het Rijksmuseum uitvoerig overleg
gevoerd met (vertegenwoordigers van) vermogende particulieren. Onder voorwaarde dat
een fiscale regeling zou worden getroffen bleek er dermate serieuze interesse dat een bedrag
van ca. € 50 miljoen tot de mogelijkheden behoorde. Deze gesprekken zijn gestopt toen
duidelijkwerd dat Nederland en Frankrijk beide werken gezamenlijk zouden kopen.

Uit het voorgaande mag blijken dat een dergelijke wijze van werven alleen succesvol kan zijn
als de voorgestelde regeling alsnog wordt overeengekomen en ook de andere barrières
geslecht worden. Alsdan zal het ovðrigens de nodige tijd vragen om geTnteresseerde partijèn
opnieuw te benaderen en te contracteren. .

Vanzelfsprekend bestaat ook voor deze verwerving de mogelijkheid om fondsen te werven
zonder dat daaraan bijzondere of nieuwe fiscaliteiten ten grondslag liggen. Ten tijde van de
aankoop M&O werd in totaal ca.€24 miljoen bijeengebracht door fondsen, particulieren en

het Rijksmuseum zelf. Het is niet duidelijk of alle toezeggingen die destijds gedaan werden
ook nu weer kunnen worden geactiveerd: een aantalfondsen heeft zijn donatiebeleid
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aangepast en steunt geen museale aankopen meer en van een grote particuliere donateur is

bekend dat hij zijn vermogen inmiddels anders heeft bestemd. Dit neemt niet weg dat wij
verwachten dat ook nu een bedrag van € 15 à 20 miljoen zou moeten worden kunnen
bijeengebracht. Ook hier geldt echter dat de werving van dit soort bedragen enige tijd in
beslag neemt.

ln de aanloop naar de verwerving van M&O is samen met het Ministerie van Financiën en het
Ministerie van OCW nog bekeken of voor deze verwerving een staatsslening of -garantie zou
kunnen worden gegeven aan het Rijksmuseum. Dit bleek om meerdere redenen niet
mogelijk. Enerzijds zou er sprake kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun, anderzijds zou
een dergelijke constructie tot een technisch faillissement van de Stichting Het Rijksmuseum
leiden.

Toen op 30 september 2016 de Minister van OCW aan de Tweede Kamer meldde dat
Frankrijk en Nederland de portretten van Marten en Oopjen gezamenlijk zouden aankopen
werd het startsein gegeven voor een intenéieve onderhandeling over het beheer van de beide
werken. De uiteindelijke afspraken verhinderde een grote wens van alle Nederlandse
betrokkenen om de werken aan heel Nederland te tonen middels een tournee langs alle
provinciehoofdsteden. Dat laatste zou nu wel kunnen: een aankoop voor alle Nederlanders.
Een dergelijke feestelijke tournee inclusief publiciteit en gratis openstelling in het
Rijksmuseum kost ongeveer € 2 miljoen (inclusief de overige kosten voor de verwerving van
het werk).

Na de verwerving van M&O is in de Tweede Kamer verzocht inzage te geven in de bijdrage
van het Rijksmuseum aan de verwerving. Alle verwervingskosten incl. advieskosten,
restauratie van de werken etc. bedroegen destijds ruim € 1,2 miljoen. Overigens zijn in dit
bedrag niet de extra bijdragen gerekend van onze sponsoren. Ook de gederfde inkomsten
voor de gratis openstelling bij het onthaal van M&O op 2 juli 2Ot6 zijn niet opgenomen.
Alleen al L4.000 bezoekers -voor een belangrijk deel mensen die het Rijksmuseum voor het
eerst bezochten - kwamen op deze dag het tweetal welkom heten.

Een dergelijke bijzondere aankoop heeft grote impact op het Rijksmuseum. De publicitaire
waarde voor het Nederlandse kunstbezit is groot, maar laat zich moeilijk kwantificeren. Dat
een dergelijke aankoop door Nederland gedaan kan worden, spreekt internationaal zeer tot
de verbeelding. Directe inkomsten laten zich echter moeilijk relateren aan dit soort
aanwinsten, hoe belangrijk ook.                                                       
                                                                                      
                                                                                          
                            

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een andere toelichting.
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Van:                              @ríiksmuseum.nl>

Datum: 8 januari 2019 om 13:22:58 CET

Aan : "'                    @ m i nocw. n l "' <                     @ m i neçlv, n l>

Kopie:                         @ riiksm useum. nl>
Onderwerp: gespreksnotitie

Stond von zoken gesprekken met verkopende po
Het Rijksmuseum en de verkopende partij hebben een Call Option Agreement ondertekend die het
Rijksmuseum het recht geeft om het werk te kopen.                                            
                                                                                          
                                          Een concept-koopovereenkomst is als bijlage opgenomen
bij de Call Option Agreement.
Het lijkt ons verstandig in het gesprek met de Franse Minister mee te delen dat het Rijksmuseum
deze overeenkomst heeft getekend.

Op 19 december 2018 informeerde de advocaat van de verkopende partij ons over een gesprek met
het Franse Ministeríe van Cultuur. ln dit gesþrek werd aan de advocaat gemeld dat er een afspraak
was gemaakt voor een overleg tussen de Nederlandse en Franse Ministers van Cultuur. Op de vraag
van de advocaat of de aanvraag voor de exportvergunning kon worden ingediend, werd geantwoord
dat dit zou kunnen na het overleg van de Ministers. Op de vervolgvraag of de vergunning zou worden
verleend, kon geen antwoord wordt gegeven. De advocaat had de indruk dat de ambtenaar zich
hiermee had versproken.

Naast het politieke traject is er dus ook het formele traject inzake een exportvergunning. De

aanvraag voor een exportvergunning wordt voorgelegd aan een commissie díe o.a. bestaat uit
museummedewerkers. Ook voor deze commissie zal het van belang zijn dat Nederland met een
voorstel komt over het in bruikleen geven van het schilderij aan het Louvre in Parijs (zie

onderstaand).
Bruikleen

Het Rijksmuseum stelt voor om het schilderij, dat niet alleen Nederlands maar ook Europees erfgoed
is, in iedere periode van zes jaar voor één jaar uit te lenen aan het Louvre in Parijs. Met tussenpozen
van vijf jaar zou het schilderij dan gedurende een jaar in het Louvre in Parijs voor het Franse en
internationale publiek te zien zijn. De afspraken híerover worden vastgelegd door het Rijksmuseum
en het Louvre.

De goede culturele banden tussen Nederland en Frankrijk en tussen de twee nationale musea van
beide landen worden hierdoor verder versterkt.

Museumstraat 1

Postbus 74888

1070 DN Amsterdam

Riiksmuseum.nl
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Op 1-0 jan. 2019 om L2:L0 heeft               <            @minbuza.nl> het volgende geschreven

Beste       ,

Maandag zien we elkaar in Parijs. Sprak net de                            van het Franse ministerie
van Cultuur,                   . Zij bereidt voor het bezoek van maandag een algemeen dossier
voor minister Riester voor.         vroeg me naar de príoriteiten van de Nederlandse ambassade in
Parijs op het terrein van cultuur. lk gaf aan dat het gesprek maandag hoogstwaarschijnlijk volledig
door het ene onderwerp gedomineerd zal worden, maar noemde na enig aandringen toch twee
voorbeelden, te weten de internationale biënnale Manifesta die in 2O2Oin Marseille plaatsvindt en
Lille World Capital of Design in datzelfde jaar. Voor beide evenementen zijn we in gesprek met de
organisatoren. Eind deze maand spreek ik met de gemeente Rotterdam die sinds 1954 een
stedenband met Lille heeft. Nogmaals, denk niet dat deze onderwerpen maandag aan bod komen,
maar dan ben je in elk geval op de hoogte van mijn antwoord aan de collega op het Franse ministerie
van Cultuur. Nog een hele praktische vraag: willen jullie het gesprek in het Engels of Frans voeren?
Het Franse minísterie wil dit graag weten in verband met mogelijke vertaling/tolk.

Vriendelijke groet,

            
                                     
                                           

<imageOOl.jpg> Ambassade
Kon¡nkr¡ik der Nederlanden
du royaume des Pays-Bas
7 rue Ébté | 7soo7 | PARIS
T +33            
M +33            
E             @minbuza.nl

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



+
Franck Riester est né le 3 janvier 1974 àParis (15e)

Formation universitaire

. Diplôme de I'Institut supérieur de gestion (ISG).

. Mastère de gestion des collectivités territoriales de I'Ecole supérieure des sciences
économiques et commerciales (Essec).

Parcours professionnel

. Consultant au cabinet Arthur Andersen (1998 à 1999).

. Président de Riester SA, concessions Peugeot (depuis 2000)

Mandats électoraux et fonctions politiques

. Conseiller municipal de Coulommiers (1995 à 2001).

. Adjoint au maire de Coulommiers (2001 à 2003).

. Député de la 5e circonscription de Seine-et-Mame (2007 à 2013).

. Maire de Coulommiers (2008 à2017).

. Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation (depuis 2009).

. Coprésident du groupe UDI, Agir et Indépendants de I'Assemblée nationale (2017 à 20lS)

. Conseiller municipal (depuis 2017).



Artikel de Volkskrant 19 oktober 2018

\'l.'F RÐDÐNIÐNI FRANCK RIESTER

5 redenen waarom u Franck Riester moet leren
kennen

In de kabinetsreorganisatie heeft de Franse president Macron zijn volgeling Franck Riester
minister van Cultuur gemaakt.

Daan Kool 19 oktober 2018,17:39

ì{F

1. Hij wil de omroep hervormen tot een 'Franse BBC'

Als parlementariër heeft Franck Riester Ø4) gepleit voor een grondige
hervorming van het Franse omroepbestel. De grote Franse

\



omroeporganisaties, France Télévision, Radio France en France Médias
Monde, zouden moeten worden samengevoegd tot één grote publieke
omroep. Het Franse antwoord op de BBC. Riester hoopt dat de publieke
zenders zich op die manier duidelijker onderscheiden van hun commerciële
Çoncunenten. Hij wil ook af van reclameblokken op de publieke netten.
Alleen rondom 'populaire niches' als sportevenementen zou Riester nog
reclamespotjes willen toestaan.

2. IJfi shpte over van Sarkozy naar Macron

In2007 komt Riester in het Franse parlement voor de centrum-rechtse partlj
UMP. }/.etzijn33 jaar is hij dan een van de jongste parlementariers van
Frankrijk . In 2011 wordt hij woordvoerder van Nicolas Sarko zy, die dan
tegen het eind vanzljnpresidentschap zit.

In20l7 komt het tot een breuk tussen de rijzende ster Riester en de
conseryatieve partlj. Reden is Emmanuel Macron, een ambitieuze minister
van Economische Zaken die aast op het presidentschap. Riester wordt door
het partijbestuur als 'te Macron-gezind' gezien en uit de partij gezet.

3. Hij is in het parlement open over zijn homoseksualiteit

In20l1 vertelt Riester in de media dat hij op mannenvalt. 'Ik was al op jonge
leeftijd zeker van mijn seksuele identiteit', verklaart hij. 'Maar op sociaal
vlak wilde ik liever hetero zljn.' Riester is niet de eerste vooraanstaande
Franse politicus die open is over zijn homoseksualiteit. Maar in 2011 is
Riester wel het enige openlijk homoseksuele Franse Tweede Kamerlid - op
een totaal van 577 députés.YIakvoor zijn coming-out steunde hij een
voorstel van de Pafü Socialiste om het homohuwelijk toe te staan. Daarmee
ging htj in tegen de lijn van zljn eigen partlj, die staat voor traditionele
familiewaarden.

4. Hij streed voor omstreden wet tegen illegaal downloaden

In2009 verdedigt Riester in het parlement een harde wet die piraterij op
internet moet bestrijden. De wet kende weinig compassie voor wie gepakt
werd: het IP-adres van illegale downloaders werd geregistreerd en bij
recidivisten werd de internetverbinding afgesloten. 'We maken deze wet niet



om internetters dwars te zitten, maar om inkomsten van makers veilig te
stellen.' In 2013 werd de straf voor 'internetpiraten' veranderd in een boete.
Afsluiting van de internetverbinding was een al te drieste maatregel, vond de
nieuwe socialistische regering.

5. Hij is een telg uit een geslacht van Peugeotverkopers

De Riesters zitten al drie generaties in de autoverkoop. Grootvader begon in
1928 met de verkoop van Peugeots. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot
een keten met twaalf verkooppunten, waar klanten ook terecht kunnen voor
andere automerken. Riester is nog altüd voorzitter van de raad van bestuur.
De dagelijkse leiding van het bedrijf heeft hij een aantaljaar geleden

neergelegd.
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De Vaandeldrager, Rembrandt 1636, 119 x 97 cm



From:                                                 
Sent Date:                         Fri Jan 11 16:29:22 2019
To:                                                      
CC:                                                                                                       
Subject:                            Re: Bezoek Parijs

Dag       ,

Dank voor deze informatie, wat ons betreft gaan we het zo doen!

Ik stuur je zo het voorbereidingsdossier voor de minister toe, mocht dat voor jou nog aanleiding zijn tot vragen

dan weet je me te vinden.

Tot maandag en een mooi weekend!

      

                                                                         

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 11 jan. 2019 om 15:46 heeft                    &lt;                 @minbuza.nl&gt; het volgende

geschreven:

      ,

Op de valreep nog dit.

Ik had nog een kort laatste contact met                ,                        van de minister, mhoo het bezoek van

maandag. Daaruit het volgende.
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Minister Riester geeft er de voorkeur aan het gesprek in het Frans te voeren: “u begrijpt, een Franse minister van

cultuur moet bij het ontvangen van een buitenlandse collega op het ministerie Frans spreken”, aldus        . In dat licht

hebben we afgesproken dat wij een tolk regelen (die hetzij FR/EN hetzij FR/NL kan vertalen). Overigens verstaat

                 wel Engels.

Aan het bezoek wordt van Franse kant geen ruchtbaarheid gegeven: geen mededelingen naar buiten, enz. Het bezoek

vindt plaats in de “la plus grande confidentialite”; slechts een handvol mensen weten er van. Ik heb bevestigd dat dat

aan onze kant net zo wordt gezien.

Aan de Franse kant wordt er van uitgegaan dat het gesprek vrijwel geheel zal gaan over de kwestie van het schilderij.

        zei slechts dat misschien door Riester iets gezegd zal worden over auteursrecht, aangezien dat onderwerp

momenteel in de actualiteit speelt.

Men weet dat onze minister wordt vergezeld door 2 medewerkers (dwz door jou en mij); minister Riester zal worden

vergezeld door                        en genoemde                           .

Ik kom jullie beiden om 1430 op het Gare du Nord afhalen; wij worden om 1700 op het ministerie verwacht. Mijn

voorstel is daarom dat we van het station naar               gaan (thee/koffie, iets eten?) en dan om 1630 naar het

ministerie vertrekken. Als       beschikbaar is (ik bespreek dat nog met hem, maar hij is op dit moment met

staatssecretaris Snel op stap) wilde ik hem vragen die 1,5 uur bij dat voorgesprek               te zijn.

Na het gesprek met Riester gaan we rechtstreeks naar het Gare du Nord. Als er tijd over is voor jullie vertrek drinken we

daar in de buurt van het station even iets.

Hoop dat dit alles cfm jullie verwachting is. Als je vragen of wensen hebt, laat me weten! Goed weekeinde,

       

 

From:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Sent: donderdag 10 januari 2019 21:45

To:               &lt;            @minbuza.nl&gt;

Cc:                    &lt;                 @minbuza.nl&gt;;                     &lt;

                  @minbuza.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;

          @minocw.nl&gt;

Subject: Re: Bezoek Parijs

Dag      ,

Dankjewel, goed om te weten. We zullen deze mail bij het dossier van onze minister doen. En aan        had ik al laten

weten dat onze minister er de voorkeur aan geeft het gesprek in het Engels te voeren.

Hartelijke groet en leuk om elkaar binnenkort weer te zien!

       

————————————————————-

                

                    

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

mailto:mersma@minocw.nl
mailto:friso.wijnen@minbuza.nl
mailto:pieter-de.gooijer@minbuza.nl
mailto:margreet.aubrespin@minbuza.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 10 jan. 2019 om 12:10 heeft               &lt;            @minbuza.nl&gt; het volgende geschreven:

Beste       ,

Maandag zien we elkaar in Parijs. Sprak net                               van het Franse ministerie van Cultuur,

                  . Zij bereidt voor het bezoek van maandag een algemeen dossier voor minister Riester voor.

        vroeg me naar de prioriteiten van de Nederlandse ambassade in Parijs op het terrein van cultuur. Ik gaf aan

dat het gesprek maandag hoogstwaarschijnlijk volledig door het ene onderwerp gedomineerd zal worden, maar

noemde na enig aandringen toch twee voorbeelden, te weten de internationale biënnale Manifesta die in 2020 in

Marseille plaatsvindt en Lille World Capital of Design in datzelfde jaar. Voor beide evenementen zijn we in gesprek met

de organisatoren. Eind deze maand spreek ik met de gemeente Rotterdam die sinds 1954 een stedenband met Lille

heeft. Nogmaals, denk niet dat deze onderwerpen maandag aan bod komen, maar dan ben je in elk geval op de hoogte

van mijn antwoord aan de collega op het Franse ministerie van Cultuur. Nog een hele praktische vraag: willen jullie het

gesprek in het Engels of Frans voeren? Het Franse ministerie wil dit graag weten in verband met mogelijke

vertaling/tolk.

Vriendelijke groet,          

            
                                      
                                          

&lt;i
mage
001.j
pg&g

t;

Ambassade
Koninkrijk der Nederlanden
du royaume des Pays-Bas

7 rue Éblé | 75007 | PARIS
T &#43               
M &#43;              
E             @minbuza.nl

Suivez nous: &lt;image002.gif&gt;  &#43;&lt;image003.jpg&gt;

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
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message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.



From:                                                 
Sent Date:                         Wed Jan 16 21:46:46 2019
To:                                                      
CC:
Subject:                            Re: gespreksaantekeningen

Dag       ,

Dank voor de aantekeningen, heb ze ook even bij Ingrid neergelegd met de vraag of zij ze oké vindt.

Vooruitlopend op haar reactie alvast een antwoord op je vraag: ja, graag doorverwijzen, dat voorkomt veel

onduidelijkheid en veel gebel...

Ik vond het net als de vorige keer weer een groot plezier om je te ontmoeten en in Parijs te zijn, dank voor de

goede zorgen en we houden contact over ‘Project X’ zoals wij het hier noemen.

Groeten,

      

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 15 jan. 2019 om 13:17 heeft                    &lt;                 @minbuza.nl&gt; het volgende

geschreven:

      ,

Goed thuis gekomen, hoop ik? Bijgaand zoals beloofd mijn gespreksaantekeningen van gisteren.

Laat me weten of je hiermee uit de voeten kunt.

Ik verwacht een beetje dat              me zal bellen: via de advocaten krijgt hij vast wel iets te horen over het

gesprek van gisteren. Tenzij jij anders wilt, wil ik hem naar jou verwijzen teneinde te voorkomen dat er ruis op de lijn

komt. Is dat OK?

Dank voor jullie komst gisteren. Was interessant en gezellig!
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Groet,

      

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

&lt;200115 verslag Riester-Van Engelshoven.docx&gt;

10.2.e



From:                                                 
Sent Date:                         Fri Jan 18 16:11:05 2019
To:                                                    
CC:
Subject:                            Fwd: RA-reeksen

Ter info.

Ik zal het prudent doen maandag      .

Groet

       

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;

Datum: 18 januari 2019 om 16:10:14 CET

Aan: &quot;                 &quot; &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Antw.: RA-reeksen

Ha        ,

Ja, niet vanwege de technische afstemming zelf, maar wel vanwege de vertrouwelijkheid. Dit moet allemaal in

zo’n klein mogelijk comité, want we hebben Frankrijk en Buma de grootst mogelijke vertrouwelijkheid beloofd

in deze fase. Ik ben er niet gerust op dat we die afspraak kunnen handhaven als het in het begrotingsproces

meegaat, of de collega’s van E&amp;K hun conceptbrief over het cultuurstelsel een keer argeloos gaan

bespreken met financiele collega’s. En verder zijn de voorstellen van Financien feitelijk onbespreekbaar...

Groeten en doe rustig aan dit weekend!

      

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43             

M: &#43;            

             @minocw.nl
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www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 18 jan. 2019 om 15:46 heeft                   &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:

Beste       ,

Jij sloeg aan op de laatste zin of niet?

Ofwel: technische afstemming kan echt nog niet starten bedoel jij toch?

Groet

       

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;                &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;

Datum: 18 januari 2019 om 13:40:14 CET

Aan: &quot;                 &quot; &lt;          @minocw.nl&gt;

Kopie: &quot;              &quot; &lt;          @minocw.nl&gt;, &quot;                 &quot; &lt;

             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RA-reeksen

Hoi        ,

Dit mailtje gaat over de RA-reeksen cultuur op de AP in relatie tot de mogelijke aankoop van een schilderij, in aanvulling

op je voorbereiding voor gesprek met       maandag.

       zou dit ook met je bespreken in          .

Stand van zaken aankoop Rembrandt is heel in het kort dat                                       (M is maandag in Parijs

geweest bij haar Franse collega). Frankrijk gaat voorlopig geen exportvergunning afgeven; we gaan wel ambtelijk

dingen verkennen.

Stand van zaken dekking was dat wij bereid zijn € 25 miljoen uit aankoopfonds bij te dragen en Rijksmuseum denkt ook

€ 25 miljoen bij elkaar te kunnen brengen. Lang geen € 165 miljoen dus. Fin ziet meer dekkingsbronnen; de meeste

weinig realistisch in onze ogen.

Fin vindt de oploop van de RA-reeksen cultuur op de AP een dekkingbron; die zijn immers nog niet verplicht. M heeft al

aangegeven dat ze niet bereid is die hiervoor in te zetten; die zijn voor andere doelen. Ze heeft aangegeven dat ze dat

ook al met Buma zo afgesproken, maar ik geloof niet dat Fin dat weet.

Standpunt Fin is: als de politiek dat wil gaan we een schilderij kopen en OCW moet daarvan een groot deel betalen (of

we willen of niet). MFIN vindt € 25 miljoen lang niet genoeg. Fin wil de optie open houden om de AP-reeksen hiervoor in

te zetten. Ik weet niet precies welke vorm dat krijgt: niet overhevelen of niet over communiceren of niet verplichten.

Geen idee ook hoe ze dat willen uitleggen, aangezien de reden geheim is. Maar een vorm van gijzeling in ieder geval. Als

wij de reeksen wel willen overhevelen en inzetten waarvoor ze bestemd zijn zouden we andere mogelijke dekking

moeten leveren, vindt Fin. Wat natuurlijk ook kansloos is.

Ik heb met                afgesproken dat       en jij dit maandag bespreken; hij is één van de weinigen die ook van
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het schilderij weet. Je kunt in ieder geval aangeven wat ik ook al tegen         heb gezegd: wij willen dit niet en

kunnen er absoluut niet mee uit de voeten. We hebben ook geen idee hoe lang het gaat duren met Frankrijk, kan

makkelijk een jaar zijn. We hebben aangegeven wat wij willen bijdragen. Het is echt geen redelijk verzoek dat wij

achtervangdekking aandragen voor dekking die zij hebben verzonnen waar wij het niet mee eens zijn. Zou kunnen dat

dit politiek moet worden gemaakt.

Hopelijk kun je wel afspreken om technische afstemming in ieder geval te starten; is ook moeilijk uit te leggen aan de

betrokken medewerkers waarom dat niet zou kunnen.

groetjes

     10.2.e

10.2.e



From:                                                    (IRF/IDB) <          @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Jan 23 13:44:54 2019
To:                                                                   
CC:
Subject:                             RE: voorbereiding Parijs 14 januari

Ha       en       ,

Zoals net telefonisch besproken met      :

-       Ik heb eind vorige week een notitie naar mijn minister gestuurd om hem te informeren over de stavaza

(uitkomst bezoek Parijs, optie RMA, interactie voorjaar bestedingsplannen).

-       Hij meldt mij dat hij vorige week telefonisch contact met jullie minister heeft gehad. Dat moet denk ik

tussen dinsdag en zondag zijn geweest. Zijn boodschap aan jullie minister: gebruik de stand still in FRA om
extra dekking te vinden, zowel zelf als OCW als bij anderen.

-       Dat laatste “anderen” vul ik in als gemeente/provincie/Amsterdam, Rijks zelf, kortom het rijtje van

potentiele financieringsbronnen zoals we die eerder hadden geïdentificeerd. Jullie hadden eerder jullie minister
geadviseerd om contact met MBZK te zoeken, dat advies had jullie minister positief ontvangen.

Niet besproken met       net, maar ik ben nog benieuwd naar het vervolg op onderstaande vraag over het
aanspreken van het Rijks. Volgens mij was jij       het met mij eens en zou jij         aarop adviseren.

Groet          

Van:                      (IRF/IDB)

Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 08:24

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: voorbereiding Parijs 14 januari

Ha      ,

Hebben jullie het Rijks nog aangesproken op het zonder afstemming nemen van een optie?

Groet         

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Datum: woensdag 16 jan. 2019 10:55 AM

Aan:                      (IRF/IDB) &lt;          @minfin.nl&gt;,                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: voorbereiding Parijs 14 januari

Hoi        ,

We hebben gisteren even kort terugkoppeling gehad van       .

Belangrijkste punt lijkt te zijn                                                                                              

                                                                                                                     dus

voorlopig komt er geen exportvergunning. Ondertussen kunnen er wel contacten worden gelegd en dingen verkend

worden. Maar niet samen kopen, daarvan zei Frankijk ook dat het onmogelijk is. MOCW heeft begrip getoond.

Nogmaals afgesproken dat dit uiterst geheim is.

Er komt nog een verslag heb ik begrepen.

groetjes

     

Van:                      (IRF/IDB) [mailto:          @minfin.nl]

Verzonden: woensdag 16 januari 2019 10:12

Aan:                                  

Onderwerp: RE: voorbereiding Parijs 14 januari
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Ha      ,       ,
Hoe is het gesprek gegaan, wat zijn de conclusies/afspraken?
Groet          

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 14:23

Aan:                      (IRF/IDB) &lt;          @minfin.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: voorbereiding Parijs 14 januari

Hierbij scan van het voorbereidingsdossiertje,

groetjes

     

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Jan 24 22:19:42 2019
To:                                                 
CC:                                                                      
Subject:                            Re: Bijgevoegde bestanden

Eens       .

Frankrijk bestaat ook eigenlijk niet.

Maar wel eens met waarschuwing      dat F dit gaat proberen...

Groet

       

Op 24 jan. 2019 om 21:00 heeft                &lt;           minocw.nl&gt; het volgende geschreven:

Begrijpelijk. Maar we kunnen niet alles bevriezen in afwachting van een besluit of het uitstel van de Franse

president. Mocht het M en financiën comfort bieden, zou M uit de tranche 2019 of 2020 incidenteel extra

kunnen storten in het aankoopfonds.

Gr

       

Op 24 jan. 2019 om 16:28 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:

Hoi       ,        ,       ,

Zie bijgevoegd (       kent het al neem ik aan): nota aan M met voorstel om bijna € 3 miljoen uit aankoopfonds toe te

kennen. Dat lijkt me geheel terecht en volgens de regels, maar ik denk ook dat Financiën ervoor zou gaan liggen als ze

ervan horen. Want dat is immers dekking die zij op het oog hebben voor dat andere schilderij. En in dit geval zou het

goed kunnen dat ze er (achteraf) over gaan horen via de pers, wegens de connectie met koninklijke familie.

Ik geef het maar even als signaal ….

groetjes

     

Van:                                     

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 16:12

Aan:                 ;                          

Onderwerp: FW: Bijgevoegde bestanden

Hoi,

ter info: er wordt door Nederlandse musea getracht om de Rubens-tekening die een lid van de Koninklijke familie wil
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verkopen te bemachtigen. Met hulp uit het Museaal Aankoopfonds. Daarnaast nog 1 tekening, eveneens door lid

Koninklijke fam geveild, waarvoor geen aanspraak op het aankoopfonds wordt gedaan. Voor een werk van Wtewael

wordt wel een bedrag uit het aankoopfonds beschikbaar gesteld.

Nota is nu door naar M. Benieuwd of het lukt om de stukken van de veiling af te houden; op een veiling gaat het naar

verwachting om een te hoge prijs…

Benieuwd!

Groeten,         

Van:                 

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 15:02

Aan:                                     

CC:            

Onderwerp: Bijgevoegde bestanden

Hoi        ,
Hierbij de nota en brief tav de spoedaankopen (oa de Rubens tekening)
Hartelijke groet,
       

&lt;EDOC-#1473512-v2-

brief_aan_MF__verzoek_ondersteuning_uit_het_museaal_aankoopfonds_tbv_aankoop_werken_van_Rubens_e

n_Wtewael.DOCX&gt;

&lt;EDOC-#1473510-v2-ondersteunin_uit_het_aankoopfonds_Rubens_en_Wtewael.DOCX&gt;
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From:                                                  <                 @minbuza.nl>
Sent Date:                         Fri Feb  8 17:50:42 2019
To:                                                     
CC:
Subject:                            schilderij

      ,

                                        ?

Ik sprak deze week met een adviseur van het Elysee, op zijn uitnodiging. Normaliter spreek ik met hem altijd over

Europese zaken. Tot mijn verbazing begon hij over het schilderij. Het verbaast me niet dat hij daarvan wist (hij is “de”

                van Macron en ziet en hoort dus heel veel) maar wel dat hij er over begon tegen me.

Concreet:

-hij vroeg of wij stappen gingen zetten om het schilderij tijdelijk naar NL te krijgen voor een tentoonstelling dit jaar;

-en hij zei dat de kwestie van uiteindelijke eigendom misschien toch iets minder zwart/wit ligt dan eerder is

gesuggereerd. Ik antwoordde op dat punt dat wij de vorige keer hebben gehoord dat de Franse staat geen eigendom

kan of mag delen, maar toen zei hij dat dat misschien toch wat genuanceerder lag.

Mijn indruk is dat men het een goede zaak zou vinden als het schilderij voor een tentoonstelling naar NL zou gaan.

Weet jij of het Rijks (of een andere instantie) daartoe al stappen heeft gezet?

Voor jouw info: het staatsbezoek van Macron aan Nederland in maart, wat even in bespreking was en waarvoor ik

mooie aanknopingspunten met Rembrandt zag J, gaat niet door in die periode; nu wordt gekeken of het misschien in

december zou kunnen.

Overigens zei              me dat het Rijks inmiddels een exportvergunning heeft aangevraagd. Of daar iets beweegt,

weet ik niet. Hoor jij iets?

Goed weekeinde!

       

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

37



From:                                                 
Sent Date:                         Mon Feb 11 13:11:24 2019
To:                                                                   
CC:
Subject:                             Kopie van 200115 verslag Riester-Van Engelshoven.docx
Attachments:                     Kopie van 200115 verslag Riester-Van Engelshoven.docx(15KB); ATT00001.htm(3KB)
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Gesprek 14.01.20 Parijs

Minister Franck Riester (R) +         +                   

Minister Ingrid van Engelshoven (E) +                  +                  

R Welkom; gaan we praten over Rembrandt of ook over andere dingen?

E Dank voor ontvangst. Blij hier weer te zijn. Hoop je in NL te ontvangen.

R Ik houd van Amsterdam. Ga er elk jaar heen, ongelukkig als ik er een jaar niet ben geweest.

Houd van Nederlandse gastronomie: vis, gerookte vis. En ik wil graag een keer komen.

E Ik ga een gelegenheid/event daarvoor zoeken. M&O hangen nu in NL, misschien daarnaar komen

kijken.

R Dus nu dan maar over Rembrandt spreken?

E OK. We hebben de 2015 ervaring. We weten over de situatie rond De Vaandeldrager. Door

President Macron en mijn MP besproken. Rijksmuseum geïnteresseerd in verwerving. Belangrijk

voor ons is dat het schilderij te zien zal zijn voor het Europese publiek.

R Naar aanleiding van gesprek President/MP. Het gaat om een belangrijk schilderij. Moeten

verschillende aspecten uit elkaar houden. In geval van verwerving: wie wordt de eigenaar?

Intussen, als de kwestie van de [toekomstige] eigendom nog niet geregeld is, is toch denkbaar dat

het schilderij tijdelijk wordt uitgevoerd om elders te worden tentoongesteld. Is er een bijzondere

gelegenheid?

E Ja inderdaad, dit jaar is Rembrandtjaar, 350e sterfjaar.

R Wij (FR) zijn zeer geïnteresseerd in het schilderij. We moeten alle aspecten mbt het schilderij

naast elkaar bezien. Het gaat om een belangrijk schilderij (“tableau majeur”).

E Bedoel je dat er meer tijd nodig zal zijn om de eigendom te regelen?

R Ja, we moeten het laten rouleren van het schilderij en de eigendomskwestie gescheiden houden.

E Dus later pas de eigendom regelen?

R Je zou wel nu iets rond de Vaandeldrager kunnen organiseren

E Dus je bedoelt in 2019 het schilderij exposeren in NL en meer tijd nemen om het eigendom te

regelen. Is co-eigenaarschap denkbaar?

R We zijn zeer geïnteresseerd in het schilderij maar we zijn er nog niet uit wat de toekomst van

het schilderij moet zijn.

          En dus nu geen besluit over een exportvergunning?

R Wij bewegen in de richting (“on se dirige vers”) van het tot nationaal erfgoed (“tresor national”)

te verklaren.

        Maar daarvoor moet de eigenaar eerst een exportvergunning vragen. Dat is nog niet

gebeurd.

R Als een export vergunning is aangevraagd en geweigerd, mag het schilderij 30 maanden niet

worden verkocht. Besluit over een vergunning wordt genomen door de President (op advies van

commissie).

E En dan moet de eigenaar dus ook willen samenwerken aan een uitvoer naar NL

           Wil FR het schilderij op termijn ook in FR kunnen laten zien?
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R Dat moet tzt worden uitgewerkt. Nu te vroeg. Uiteindelijk iets wat door de President en de MP

moet worden besloten. Komt pas later aan de orde. Ik zie op dit moment problemen rond een

mogelijke eigendomsoverdracht nu.

E Dat kunnen onze ministeries uitwerken.

R OK. – Nu iets anders:                                                                       

                                                                                               

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                      

                                                                                           

                                                                               

                                                                                            

                                                                                                   

                                                                   

                                                                                                        

                                                                                   

R Dank voor je komst. Cadeau



————————————————————-

                

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: +            

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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From:                                                
Sent Date:                         Wed Apr 10 14:26:14 2019
To:                                   Engelshoven, Ingrid van (MOCW)
CC:                                                                                          
Subject:                             Fwd: Confidential // R* Painting
Attachments:                    image001.jpg(8KB)

Dag Ingrid, e.a.

Hieronder een niet onverwacht bericht uit Parijs. Het is nog onduidelijk hoe de verkoper gaat reageren, maar

een eventuele bezwaarprocedure kan 30 maanden beslag nemen, zoals ze aan ons bij ons bezoek lieten weten.

Een paar weken geleden heb ik telefonisch contact gehad met         en toen kondigde hij dit overigens al min

of meer aan, zoals ik je toen heb verteld. Tijdens dat gesprek heb ik afgesproken dat we nadat de beslissing was

gevallen contact zouden hebben over een tijdelijke bruikleen aan het Rijksmuseum. Dat contact heb ik vandaag

proberen te leggen maar nog zonder succes. Zodra ik hem heb gesproken hoor je van me.

Groeten,

       

————————————————————-

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Begin doorgestuurd bericht:
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--------------------------------------
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Apr 10 14:14:30 2019
To:                                                      
CC:
Subject:                            Re: het schilderij

Dag       ,

Dat mag. En het is inderdaad niet onverwacht, een paar weken geleden heb ik even telefonisch contact gehad

met         en toen kondigde hij dit al min of meer aan. Gisteren heeft hij mij een uitgebreide mail gestuurd

over de beslissing, die ik jou zo toestuur. Tijdens mijn gesprek met hem heb ik afgesproken dat we nadat de

beslissing was gevallen contact zouden hebben over een tijdelijke bruikleen aan het Rijksmuseum, dus ik zoek

binnenkort weer contact met hem. Ik houd je op de hoogte!

Veel groeten,

      

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43             

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 9 apr. 2019 om 10:47 heeft                    &lt                  @minbuza.nl&gt; het volgende

geschreven:

      ,

Ik kreeg zojuist een telefoontje van        , de kabinetsmedewerker van minister Riester die aanwezig was bij het

gesprek van onze minister met Riester.

Hij vertelde dat 20 maart jl de adviescommissie een negatief advies heeft uitgebracht. Afgelopen vrijdag is dat aan

minister Riester aangeboden. Vanochtend heeft de minister dat advies overgenomen en een desbetreffend decreet

getekend. Effect daarvan is dat het schilderij niet geexporteerd mag worden (naar ik me meen te herinneren, geldt dat

uitvoerverbod voor twee jaar).

        zei dat de minister er aan hechtte Nederland direct en ons als eerste te informeren. Het besluit was nu nog

vertrouwelijk; het zou over een dag of 10 in de Journal Officiel (‘staatsblad’) gepubliceerd worden.
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Jammer, maar niet echt onverwacht. Mag ik jou vragen dit te delen met wie er van op de hoogte moet worden gesteld?

Hartelijke groet,

      

  ________________________________ 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Sep  6 10:52:48 2019
To:                                                    ;                  
CC:
Subject:                            FW: Meeting between Minister van Engelshoven and                             

Ter informatie, wellicht ten overvloede.

Van:              

Verzonden: vrijdag 6 september 2019 9:51

Aan:               

Onderwerp: Fwd: Meeting between Minister van Engelshoven and                              

Hi,

Weet jij iets mbt de Vaandeldrager?

Gr,

     

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;                &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;

Datum: 6 september 2019 om 09:45:12 CEST

Aan: &quot;Engelshoven, Ingrid van&quot; &lt;                  @minocw.nl&gt;

Kopie: &quot;                 &quot; &lt;            @minocw.nl&gt;, &quot;             &quot; &lt;

            @minocw.nl&gt;, &quot;            &quot; &lt;        @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Doorst.: Meeting between Minister van Engelshoven and                       

     

Goedemorgen,

Maandag jl. heeft                                                                                         

Nu hij echt in functie is, wil hij snel de minister ontmoeten. Hij heeft ook een brief van Frank Riester, de

minister van Cultuur van FRA die hij de minister wil overhandigen. Gaat over de Rembrandt die het

Rijjksmuseum wil kopen, en schijnt zeer positief te zijn. De Vaandeldrager. Althans, dat denk ik, mocht dat

helemaal fout zitten hoop ik dat      me corrigeert.

Hieronder wat data dat                kan. Ik zou bij jullie willen checken of een der data überhaupt kan voor

de minister, en of de minister genegen is                te ontvangen.

                  is in huis, en kan evt. Verder iets doen.

Met vriendelijke groet,

                

             

Begin doorgestuurd bericht:
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov  1 09:31:17 2021
To:                                                    ;                                                                                    

                                                                      
CC:
Subject:                             RE: Vertrouwelijk: Project X
Attachments:                     Gespreksnotitie aankoop schilderij.docx(22KB); Appraisal final version.pdf(100KB); 2018 11 22 Oplegger

ambtelijk huiswerk OCW en FIN def.docx(26KB)

Goedemorgen allen,

Het gaat ineens toch weer sneller dan gedacht. Vanmiddag om half 6 is er op verzoek van M.OCW en M.Fin
bij wijze van startgesprek in klein comité een conference call over project X. Daarbij sluit vanuit Fin     
           aan en Ingrid heeft mij gevraagd deel te nemen. Ik heb een korte gespreksnotie gemaakt,
gebaseerd op het verleden…. Mijn idee is om alleen de notitie te delen en de taxatie, de ambtelijke notitie
van het najaar 2018 is natuurlijk bekend bij Fin, maar lijkt me voor vanmiddag te veel detail.

Willen jullie, i.h.b.        en      , even meekijken naar de notitie? Het zou fijn zijn als ik die rond 13.00
uur kan laten versturen.

Dank en groet,

      

_________________________________________
                 
                    
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T:             

M:              

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 10:58

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;               

    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;           ,            

&lt;                  @minocw.nl&gt;;                        &lt;               @minocw.nl&gt;;          

        &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Vertrouwelijk: Project X



Beste allen,

Project X, dat was de afgelopen drie jaar de naam van het onderwerp waarover ik jullie nu vertrouwelijk mail. In het

najaar van 2018 werd duidelijk dat een telg van de schatrijke bankiersfamilie Rothschild opnieuw een schilderij van

Rembrandt van Rijn van de hand wil doen, De vaandeldrager. Er is destijds - met steun van enkele partijen in de coalitie -

kort onderzocht of er mogelijkheden waren om het schilderij te verwerven, maar toen Frankrijk een exportverbod (dat

ongeveer twee jaar geldt) voor De Vaandeldrager aankondigde zijn de activiteiten gestaakt. Tot nu.

Een paar weken geleden werd duidelijk dat Frankrijk er naar alle waarschijnlijkheid niet in slaagt om De Vaandeldrager

zelf aan te kopen voor het Louvre. De verkoper heeft zich daarop gemeld bij het Rijksmuseum. Op 24 november loopt het

exportverbod af, en hoewel het tot het allerlaatste moment onzeker is of Frankrijk gaat kopen, lijkt het er volgens de

verkoper (die net als bij Maarten en Oopjen directe contacten met het Rijksmuseum onderhoudt) op dat het kunstwerk op

de markt komt. Het Rijks wil graag een voorlopig koopcontract sluiten (voor 24 november),                        

                                    . De vorige keer was er ook sprake van een dergelijke optie tot koop, destijds met

een duur van             .
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Overleg tussen veel verschillende partijen en personen, tot gisteren, heeft vervolgens geleid tot overeenstemming tussen

de formerende partijen over het beschikbaar maken van een aankoopbudget voor De vaandeldrager. Dat betekent dat wij,

hoewel er tot 24 november nog veel kan gebeuren, voorbereidingen kunnen gaan treffen voor een mogelijke aankoop.

MOCW heeft mij gevraagd samen met jullie de stappen op een rij te zetten die daarvoor nodig zijn. Het gaat dan in ieder

geval om:

1.       Wat is er nodig om het budget financieel zeker te stellen? Via een suppletoire begroting, en op welk moment?

2.       Welke constructie voor de aankoop is het meest geschikt? In tegenstelling tot de vorige keer, toen was het vanwege

Franse erfgoedwetgeving noodzakelijk dat M&amp;O direct eigendom werden van de staat, hoeft de Nederlandse staat

misschien niet te kopen, maar kan het Rijksmuseum dat ook zelf doen. Wat vinden wij de beste manier?

3.       Vorige keer waren er overigens wel staatssteun-barrières te nemen, ook om die reden is gekozen voor eigendom bij de

staat, dus misschien moet dit ook deze keer de voorkeursoptie zijn? Lijkt me in ieder geval goed om de check te doen.

4.       Als het Rijks zelf aanschaft, wat is dan de beste manier om de middelen voor de aankoop bij het Rijks te krijgen?

Subsidie ophogen met een speciaal doel?

Het spreekt hopelijk voor zich dat deze informatie binnen deze groep moet blijven.       ,       en          waren de

vorige keer nauw betrokken en kunnen hun ‘archief’ openen, net als ikzelf uiteraard. We kunnen ook contact leggen

met                voor de juridische aspecten (                                ), maar ik ga ervan uit dat       

      het ‘juridisch proces’ nu begeleidt dus heb hem meegenomen in deze mail. Laten wij overigens eerst zelf enkele

zaken op een rij zetten voordat we contact zoeken met Financien, dat moet wel op enig moment gaan gebeuren maar

dat doen we in overleg met MOCW, die ook gaat nadenken over een manier om nog bredere steun te verwerven in de

Tweede Kamer.

Hopelijk is dit voldoende voor dit moment, ik laat voor volgende week een afspraak plannen met het ‘kernteam

schilderijen’ en ben benieuwd of we weer een Rembrandt aan de collectie Nederland kunnen gaan toevoegen….

Groeten,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov  1 11:21:55 2021
To:                                                    
CC:                                                                                                                                        

                                
Subject:                             Re: Vertrouwelijk: Project X

Ha      ,

Dank voor de aanvullingen! Punt 1 moeten we in de gaten houden bij de verdere uitwerking en hangt ook van

het tempo van de formatie af.

Punt 2 gaat zeker gebeuren, ik zou zeer teleurgesteld zijn als dat niet zo was…

Groeten en veel plezier op de hei,

       

————————————————————-

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43            

M: &#43;           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 1 nov. 2021 om 10:44 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Goedenmorgen, we zitten met MT-FEZ op de hei, dus ook even met         besproken. Een paar
aandachtspuntjes:

*   Voor de budgettaire verwerking is het heel belangrijk om te weten in welk jaar de betaling echt gaat
plaatsvinden, 2021 of 2022. Hangt vast ook van de ontvanger af. Zou dan een incidentele sup in
2021 of 2022 zijn, of als het uitkomt in de tijd misschien nog een nota van wijziging op de begroting
2022. Als Fin het geld beschikbaar stelt is het ook mogelijk dat zij een voorkeur hebben voor 2021
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ipv 2022; eventueel moeten we dan weer met kasschuif/eindejaarsmarge werken. In het kader van
het budgetrecht zal het ongetwijfeld nodig zijn dit in zowel TK als EK te behandelen zodat we
akkoord hebben voordat we definitief kopen, dus dat moet ook in tijdpad passen.

*   In je eerste mail schreef je dat de formerende partijen het bedrag ter beschikking gaan stellen. Zou
fijn zijn om dat direct gezamenlijk vast te stellen. Het zou ons niet verbazen als      gaat vragen
wat OCW zelf kan bijdragen. Handig ook om daarop voorbereid te zijn;        misschien moeten wij
daar nog even over overleggen? In ieder geval aankoopfonds zal in beeld zijn.

Verder veel deja vu’s bij deze notitie, klopt met mijn herinnering van vorige keer ;-).

Groetjes
      

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 1 november 2021 09:31

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;       

          &lt;         @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                

        &lt;               @minocw.nl&gt;;                   &lt;          @minocw.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: Project X

Goedemorgen allen,

Het gaat ineens toch weer sneller dan gedacht. Vanmiddag om half 6 is er op verzoek van M.OCW en M.Fin
bij wijze van startgesprek in klein comité een conference call over project X. Daarbij sluit vanuit Fin     
           aan en Ingrid heeft mij gevraagd deel te nemen. Ik heb een korte gespreksnotie gemaakt,
gebaseerd op het verleden…. Mijn idee is om alleen de notitie te delen en de taxatie, de ambtelijke notitie
van het najaar 2018 is natuurlijk bekend bij Fin, maar lijkt me voor vanmiddag te veel detail.

Willen jullie, i.h.b.        en      , even meekijken naar de notitie? Het zou fijn zijn als ik die rond 13.00
uur kan laten versturen.

Dank en groet,

      

_________________________________________
                 
                    
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43            

M: &#43;           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 10:58

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;               

    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;

                  @minocw.nl&gt;;                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                   

&lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Vertrouwelijk: Project X



Beste allen,
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov  1 13:05:17 2021
To:                                                 ;                  ;                   ;                 ;                        ;

                      ;                  ;               
CC:
Subject:                             RE: Vertrouwelijk: Project X

Nog een mogelijke dekkingsbron waarmee Fin zou kunnen komen: de eindejaarsmarge.
Die is op dit moment € 38 miljoen. Dat is niet veel, er kunnen immers nog tegenvallers komen bij slotwet
(bijvoorbeeld bij SF). Is bovendien grotendeels onderwijsgeld, slechts € 1,7 miljoen is afkomstig van
cultuur. Ik zou daarom niet de neiging hebben dit in te zetten.

Groetjes
      

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 1 november 2021 11:23

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;

                   &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;             

            &lt;                  @minocw.nl&gt;;                        &lt;               @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: Project X

Hierbij aanvulling op onderstaande:

Ad 1) Afstemming en instemming Kamers
Breed gedeeld politieke wens in 2015 was dat heel Nederland kennis kon nemen van Marten en Oopjen.
Het Rijks had dus ook een apart programma om de jeugd hiervan te laten genieten. Aanvullende reden om
geen rondreis langs provinciehoofdsteden te ondernemen was de kwetsbaarheid van het tweeluik.

Ad 3) Financiering aankoop
De aanschaf in 2015 ging volledig met publieke middelen en door de Staat: € 30 mln ten laste van
museaal aankoopfonds (MAF), € 50 mln van Fin. Er is destijds voor gekozen om het MAF niet volledig uit
te putten en 4 mln er in te houden voor eventuele andere aankopen.
Huidige stand van het MAF: € 39 miljoen.

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 1 november 2021 10:45

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;      

             &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;             

            &lt;                  @minocw.nl&gt;;                        &lt;               @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: Project X

Goedenmorgen, we zitten met MT-FEZ op de hei, dus ook even met         besproken. Een paar
aandachtspuntjes:

*   Voor de budgettaire verwerking is het heel belangrijk om te weten in welk jaar de betaling echt gaat

plaatsvinden, 2021 of 2022. Hangt vast ook van de ontvanger af. Zou dan een incidentele sup in
2021 of 2022 zijn, of als het uitkomt in de tijd misschien nog een nota van wijziging op de begroting
2022. Als Fin het geld beschikbaar stelt is het ook mogelijk dat zij een voorkeur hebben voor 2021
ipv 2022; eventueel moeten we dan weer met kasschuif/eindejaarsmarge werken. In het kader van
het budgetrecht zal het ongetwijfeld nodig zijn dit in zowel TK als EK te behandelen zodat we
akkoord hebben voordat we definitief kopen, dus dat moet ook in tijdpad passen.

*   In je eerste mail schreef je dat de formerende partijen het bedrag ter beschikking gaan stellen. Zou
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From:                                                
Sent Date:                         Tue Nov  2 00:12:00 2021
To:                                                 ;                 ;                   ;                 ;                        ;

                      ;                  ;               
CC:
Subject:                             Vertrouwelijk: overleg MFIN en MOCW
Attachments:                     Gespreksnotitie aankoop schilderij.docx(23KB)

Dag allen,

Vanmiddag was er een conference call tussen de minister van Financiën en MOCW op basis van bijgaande
gespreksnotitie (dit is de definitieve versie). Vanuit Financiën sloten                 en                  van de IRF
ook aan.

Hierbij een korte terugkoppeling van het overleg en een paar actiepunten, ik volg de nummering van de notitie:

1.

De afstemming met de TK wordt opgepakt door MOCW. Beide ministers spreken af dat aan de fractievoorzitter van de
VVD wordt gevraagd om de leiding te nemen in de afstemming in de TK. MOCW legt contact met Sophie Hermans.

2.

MFIN vraagt om een korte analyse van                                                                             
                ? Wie moet daarvoor wat doen? OCW zal daarvoor een korte notitie opstellen. OCW schetst dat
contact tussen de ministers van Cultuur van beide landen nodig is, evenals contact tussen Macron en Rutte. Het
Élysée heeft uiteindelijk de doorslaggevende stem. MOCW legt contact met                        . Overleg met
AZ wordt daarna door OCW gestart.

3.

MFIN is het ermee eens dat de Staat aankoopt. Voor hem is een voorwaarde dat, net als de vorige keer, het proces
van aankoop ARK-proof is en dat er niets buiten de beide Kamers omgaat, een aankoop moet politieke steun hebben.
Verzoek van beide ministers is om te schetsen welke tijdlijn daarbij past.

MFIN somt een aantal financieringsbronnen op:

- deel vanuit het MAF, maar niet een te omvangrijk bedrag want het MAF moet beschikbaar blijven voor andere
aankopen;
- Rijksmuseum zelf (     heeft 10 mio als bijdrage aan hem genoemd, vermoedelijk vanuit de Vriendenloterij?);
- Vereniging Rembrandt (     denkt daar ook 10 mio van te kunnen krijgen);
- Schatkist;
- Loterijen (zie opm. over Vriendenloterij)
- Cultuurbegroting over een periode van enkele jaren (bijdrage        :-) aan de discussie).

MFIN meldde onmiddellijk dat hij open en pragmatisch naar de financiering wil kijken, een bijdrage van verschillende
andere partijen maakt in zijn ogen het draagvlak groter. MOCW is voor een bijdrage uit het cultuurbudget gaan liggen,
dit werd begrepen. We hebben verder gewaarschuwd voor te groot optimisme bij het Rijks over de bijdrage van
loterijen en fondsen als de Staat het schilderij koopt. Afspraak is om samen met Financiën de financieringsbronnen op
een rij te zetten en te wegen.

4.

Financiën wil graag uitgezocht hebben of de Staat ook een voorlopig koopcontract kan sluiten. Als dat zo is, dan heeft
het hun voorkeur om dat pas te doen na instemming met de Kamers. Wij hebben laten weten dat snel handelen
gewenst is als het schilderij eenmaal op de markt komt en dat discussie in de Kamer zonder een optie tot koop de
aankoop in gevaar brengt.

Verder is besproken dat, net als de vorige keer, een collega van Financiën deelneemt aan het team van OCW dat de
aankoop voorbereidt. Ook is nogmaals uitgesproken dat alles rondom Project X met de grootst mogelijke
vertrouwelijkheid moet worden behandeld en in klein comité moet blijven.

Om de vervolgacties door te spreken laat ik voor aanstaande woensdag een afspraak plannen (hybride…).
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Groeten en tot snel!

       

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: +           

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                   

Verzonden: maandag 1 november 2021 09:31

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                &lt           @minocw.nl&gt;;        

          &lt          @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;               

        &lt;               @minocw.nl&gt;;                   &lt;          @minocw.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vertrouwelijk: Project X

Goedemorgen allen,

Het gaat ineens toch weer sneller dan gedacht. Vanmiddag om half 6 is er op verzoek van M.OCW en M.Fin
bij wijze van startgesprek in klein comité een conference call over project X. Daarbij sluit vanuit Fin      
           aan en Ingrid heeft mij gevraagd deel te nemen. Ik heb een korte gespreksnotie gemaakt,
gebaseerd op het verleden…. Mijn idee is om alleen de notitie te delen en de taxatie, de ambtelijke notitie
van het najaar 2018 is natuurlijk bekend bij Fin, maar lijkt me voor vanmiddag te veel detail.

Willen jullie, i.h.b.        en      , even meekijken naar de notitie? Het zou fijn zijn als ik die rond 13.00
uur kan laten versturen.

Dank en groet,

      

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: +           

M: +            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 10:58

Aan:                &lt           @minocw.nl&gt;;                  &lt          @minocw.nl&gt;;               

    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;
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From:                                              
Sent Date:                         Tue Nov  2 09:46:47 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                             RE: Afspraak    morgen - vertrouwelijk
Attachments:                     image001.jpg(2KB); image003.jpg(2KB)

Fijn       , dankjewel 

Groetjes,

                                                   

            +31(70)         |             
                 +31(70)         |              
Postbus:               @minocw.nl
-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag | kamer        

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:46

Aan:                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Afspraak    morgen - vertrouwelijk

Ha Linda,

Ik ben beschikbaar.

Groeten,

       

Van:                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 2 november 2021 09:42

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;                         

&lt;               @minocw.nl&gt;;                   &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                 &lt;              @minocw.nl&gt;;                 de &lt;           @minocw.nl&gt;         

       &lt;         @minocw.nl&gt;;                   &lt;                 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Afspraak    morgen - vertrouwelijk

Urgentie: Hoog

Goedemorgen allen,
Op vraag van       willen we morgen, woensdag 3 november, een WebEx afspraak inplannen.
Het onderwerp is bij jullie allen bekend n.a.v. de mail van       gisteravond laat.

In de agenda van       kunnen wij morgen, 3 november, 13.00 tot 14.00 uur inplannen.

Is dit moment mogelijk om voor jullie passend (te laten) maken?
In elk geval voor              ,                 en het liefst ook             . De overige genodigden
zijn zeer wenselijk.

Ook zullen we, als de afspraak rond is,                  en                  van Financiën uitnodigen.
Het is echter niet afhankelijk van hen, of deze afspraak door zal gaan of niet. Anders sluiten zij een
volgende keer aan.

Wij horen het graag zo spoedig als mogelijk, hartelijk dank alvast!

Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10....

10....

10...

10...

10...

10...

10...

10....

10....

10....

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

47



                                                   

            +31(70)         |             
                 +31(70)         |              
Postbus:               @minocw.nl
-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag | kamer        
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From:
                                   

                 

Sent Date:
                           

Tue Nov  2 13:55:54 2021

To:
                                        

                  

CC: 
                                       

                                                 

Subject: 
                               

Re: Afspraak vertrouwelijk - onderwerp is bekend bij deelnemers

Dankjewel, laat maar weten als je nog wat stukken nodig hebt. Heb dit weekend het ‘archief’ weer

eens geopend.

Groet,

      

                                                                        

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;           

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 2 nov. 2021 om 12:49 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dag       ,
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Ik stel me graag beschikbaar en maak een agenda met stukken voor morgen.

Hartelijke groet,

        

Op 2 nov. 2021 om 12:04 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt;

het volgende geschreven:

 Dag oude ‘partners in crime’,

Zouden jullie voor het overleg van morgen een agenda willen opstellen? Kan aan de hand van de

gespreksnotitie, denk ik, en alle andere aanvullingen die jullie nodig vinden. Doel van de bijeenkomst

is elkaar goed bijpraten en werkafspraken maken voor de komende periode. Stukken die meekunnen

zijn de gespreksnotitie en het taxatierapport van de vorige keer (hebben jullie dat of zal ik het

toesturen)? Of ook het ambtelijke overzicht van de vorige keer ter inspiratie?

Dank en groet,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
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From:
                                   

                  

Sent Date:
                           

Tue Nov  2 16:14:46 2021

To:
                                        

                 

CC:

Subject:
                               

RE: agenda overleg

&#128522; dank voor je opmerkzaamheid. Ik stuur agenda rond met 2 bijlagen.

H. gr.          

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden:  dinsdag 2 november 2021 16:13

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;              

                     @minocw.nl&gt;

Onderwerp:  Re: agenda overleg

Prima zo, met dat verschil dat het overleg op 1 november was :-).

Groet,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:              

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 2 nov. 2021 om 16:01 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:
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Nieuwe poging &#128522;

Hartelijke groet,

         

Van:                   &lt;              @minocw.nl &gt;

Verzonden:  dinsdag 2 november 2021 15:29

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl &gt;;                  &lt;          @minocw.nl&gt;;              

                     @minocw.nl&gt;

Onderwerp:  Re: agenda overleg

Ha         ,

Dank. Weet niet precies wat voor informatie je er bij had gezegd, maar ik zou denk ik wel de afspraken/acties

die al zijn gemaakt in het overleg van gisteren erbij zetten. Dan kunnen we het werk verdelen… En ik heb de

terugkoppeling van het overleg gisteren niet met FIN gedeeld, dus het is goed dat zij die afspraken terugzien.

Groet,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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Op 2 nov. 2021 om 15:15 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag       ,

Bij deze een suggestie voor de agenda van morgen, waarbij ik eerst nog veel voorinformatie invulde bij de afzonderlijke

agendapunten, maar om verwarring (en misinformatie?) te voorkomen heb ik dat maar weer allemaal weggehaald. Maar

misschien vind jij dat toch een goed idee?

:

1.  Introductie

2.  Afstemming Parlement

3.  Afstemming Frankrijk

4.  Uitwerking Financieel

5.  Uitwerking Juridisch

6.  Proces en Tijdlijn

7.  Communicatiestrategie

8.  Werkafspraken

Bijlagen:

*   Gespreksnotitie 1/11/21

*   Taxatierapport

Akkoord?

Hartelijke groet,

         

Van:                   &lt;              @minocw.nl &gt;

Verzonden:  dinsdag 2 november 2021 12:05

Aan:                &lt;          @minocw.nl &gt;;                  &lt;          @minocw.nl&gt;;      

             &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                                   @minocw.nl&gt;

Onderwerp:  Fwd: Afspraak vertrouwelijk - onderwerp is bekend bij deelnemers

Dag oude ‘partners in crime’,

Zouden jullie voor het overleg van morgen een agenda willen opstellen? Kan aan de hand van de

gespreksnotitie, denk ik, en alle andere aanvullingen die jullie nodig vinden. Doel van de bijeenkomst is elkaar

goed bijpraten en werkafspraken maken voor de komende periode. Stukken die meekunnen zijn de

gespreksnotitie en het taxatierapport van de vorige keer (hebben jullie dat of zal ik het toesturen)? Of ook het

ambtelijke overzicht van de vorige keer ter inspiratie?

Dank en groet,
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From:                                              
Sent Date:                         Wed Nov  3 15:27:03 2021
To:                                                                                                                                         

                                                                     @minfin.nl';                @minfin.nl'
CC:                                                 
Subject:                             Zestal vergadermomenten - Komende 6 weken - Onderwerp: vertrouwelijk
Attachments:                     image001.jpg(2KB); image002.jpg(2KB)

Beste genodigden,
Op vraag van        zullen er (voor nu) een zestal momenten ingepland worden van ongeveer een uur.
Dit naar aanleiding van de vergadering vandaag om 13.00 uur, het vertrouwelijke onderwerp is bij u allen
bekend.

De volgende momenten zullen ingepland worden;

*   Woensdag 10 november, 11.15 &#8211; 12.00 uur;

*   Woensdag 17 november, 10.30 &#8211; 11.30 uur;

*   Dinsdag 23 november, 11.30 &#8211; 12.30 uur;

*   Maandag 29 november, 15.30 &#8211; 16.30 uur;

*   Donderdag 9 december, 9.00 &#8211; 10.00 uur;

*   Dinsdag 14 december, 14.00 &#8211; 15.00 uur.

Wij hebben geprobeerd de dagen af te wisselen, zodat het hopelijk voor iedereen mogelijk is
bovenstaande momenten vrij te (laten) maken.
Direct na deze mail zullen de vergaderverzoeken verzonden worden, zodat u kunt aangeven of u aanwezig
kunt zijn.
Alvast hartelijk dank voor de reacties.

Met vriendelijke groet,

                                                   

            +31(70)         |              
                 +               |              
Postbus:               @minocw.nl

-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag | kamer 05.114
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Nov  3 16:16:12 2021
To:                                                 
CC:                                                
Subject:                            info over koopcontract

Hi       ,

Nog even over Project X&#8230;

Net gesproken met     van het Rijksmuseum. Een optie tot aankoop is reeds lang door RMA gedaan. De
inschatting is dat die optie exclusief is. Verder is Rijksmuseum nu bezig met het maken van een
aankoopcontract, waarbij De Staat de eigenaar wordt (althans, zo begrijp ik het uit het gesprek). Bij RMA
is een zeer klein groepje mensen op de hoogte. Maar je kunt schakelen met               ,           bij
het Rijksmuseum die zich hier mee bezighoudt:         @rijksmuseum.nl.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                       (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov  3 17:03:16 2021
To:                                                                                                                                               

(  )
CC:
Subject:                            RE: afspraak voor project x

Dag         ,

Vanuit Financiën zal                (                       ) het kernteam versterken. Je ziet hem staan in cc. Voor
ons beiden zou 10.00 op dinsdagochtend het beste schikken.

Met vriendelijke groet,
       

Van:                van &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:29

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  

&lt;         @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;         ,

       &lt;            @minocw.nl&gt;;                van &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: afspraak voor project x

Dag allen,

De komende weken komen wij als rompteam bij elkaar om de actiepunten verder uit te voeren en te
werken, en ander grondwerk te verrichten ten behoeve van het dossier wat ons bindt.
Belangrijk is om daarbij een tijdstip te hebben waarop we bij elkaar komen in voorbereiding op het
gezamenlijk overleg in groter verband. Ook belangrijk is om te constateren dat dit overleg voorrang
verdient boven andere prioriteiten, maar dat we natuurlijk wel overeenstemming moeten hebben. En dat
we dit tijdstip de komende drie, vier weken even vastleggen.

De vraag is dus: wanneer kunnen jullie? Een ideaal tijdstip is maandag of dinsdag.
Mijn eerste voorstel is daarom:
maandagmiddag 15.00 uur of
dinsdagochtend om 10 uur

Kunnen jullie reageren met opmerkingen en voorkeuren?

Hartelijke groet,
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From:                                             
Sent Date:                         Thu Nov  4 17:34:39 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: zou jij nog een verslag maken?

Okay, fijn weekend alvast

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 17:32

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Hi       ,
Hierbij mijn voorlopige verslagje. Ik maak dat, als je het goed vindt, maandag verder af en zal dan ook
duidelijker actiepunten benoemen.
h. gr.         

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 17:08

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Ja, ik zat alleen even te denken aan de actiepunten.

         zou een voorzet maken voor het proces en de financieringsbronnen maar dan is wel info van het
Rijks nodig. Kun jij dat bij     uitzetten?

Mogelijke financieringsbronnen:

*   deel vanuit het MAF, maar niet een te omvangrijk bedrag want het MAF moet beschikbaar blijven voor andere

aankopen;

*   RMA zelf (RMA noemt zelf € 10 mio, vermoedelijk vanuit de Vriendenloterij);

*   Vereniging Rembrandt (inschatting RMA: € 10 mio);

*   Schatkist;

*   Loterijen (zie opm. over Vriendenloterij)

*   Cultuurbegroting over een periode van enkele jaren

Observaties M.FIN: bijdrage van andere partijen maakt draagvlak groter. Oppassen voor te groot optimisme

bijdrage private partijen indien Staat eigenaar wordt.

Afspraak: OCW en FIN stellen samen lijst financieringsbronnen op met een weging.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:58

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Zeker, dat wilde ik voorafgaand aan komende dinsdag rondsturen.
Is dat ok?

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:57

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: zou jij nog een verslag maken?
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From:                                               
Sent Date:                         Thu Nov  4 18:05:28 2021
To:                                                      
CC:
Subject:                             Re: telefoongesprek van vanmiddag
Attachments:                     image002.png(910B); image003.png(737B); image004.png(799B); image005.png(804B); image006.jpg(6KB);

image007.jpg(6KB)

Ha         ,

Dank voor je bericht.

Ja! Zal ik morgenochtend een voorzet doen, dan samen, dan naar             etc. Kunnen we t maandag

wellicht rondsturen. Is dat wat?

Hartelijke groet

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 nov. 2021 om 17:35 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Hi       ,
Moeten wij ter voorbereiding op het overleg van komende dinsdag misschien alvast met deze basistekst
aan de slag om daar de elementen uit te halen die van belang kunnen zijn om maatschappelijk draagvlak
te creëren?
h. gr.          

Van:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 10:46

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: telefoongesprek van vanmiddag

Beste          en       ,

Hierbij stuur ik jullie enkele teksten (onderstaand en in de bijlage): deze zijn nog concept, maar bieden jullie hopelijk al

argumenten voor de onderbouwing.

Als jullie nog vragen hebben, hoor ik dat uiteraard graag.

Met hartelijke groet,

    

Nederland: Land van Rembrandt

Het belang van Rembrandts Vaandeldrager voor Nederland

Rebels en vol bravoure, met dit portret van De Vaandeldrager zette Rembrandt zich als kunstenaar in 1636 op

de kaart.

De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt is een verbluffend meesterwerk en onlosmakelijk verbonden met de

cultuur en de geschiedenis van Nederland. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er al generaties lang van
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wordt gedroomd dit schilderij terug te laten keren naar ons land.

Vaandeldragers hadden een zeer belangrijke en gevaarlijke taak in de Tachtigjarige oorlog, die de geboorte van

Nederland markeert. Zij liepen voor de troepen uit in glanzende kledij en zwaaiend met het vaandel. Zij waren

hét gezicht van de jonge republiek.

De Vaandeldrager is het visitekaartje van de 30-jarige Rembrandt die zich net als onafhankelijk kunstenaar in

Amsterdam heeft gevestigd. Hij schildert zichzelf als vaandeldrager in een nieuwe uitbundige stijl op het best

van zijn kunnen. In dit schilderij onderscheidt hij zich als rebels en eigengereid kunstenaar. Met dit werk wordt

Rembrandt Rembrandt. Dit is zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot de Nachtwacht. Tegelijkertijd toont hij

hiermee de ambitie om een groepsportret te schilderen voor één van de schutterijen van Amsterdam. De hoogst

gewaardeerde opdracht die een schilder kon worden toegekend. Daarin zou hij zes jaar later slagen toen hij de

opdracht kreeg voor de Nachtwacht.

Tegenwoordig is de Nachtwacht het nationale icoon dat door miljoenen mensen jaarlijks wordt bewonderd. Het

zou fantastisch zijn als de Vaandeldrager en de Nachtwacht, beiden zo diep geworteld in onze geschiedenis,

worden verenigd en blijvend te zien zijn voor iedereen.

Waarom?

Rembrandt is Nederland en Nederland is Rembrandt.

Het Rijksmuseum is het museum van Rembrandt voor Nederland en voor de wereld.
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Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona
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Please think before you print

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 17:18

Aan:                                 @rijksmuseum.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: telefoongesprek van vanmiddag

Dag    ,
Wat een leuk idee. Ik ga zeker proberen deze week of volgende week te gaan kijken.
Verder zijn we zeer benieuwd naar de tekst van       .
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Hartelijke groet,
         

Van:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 15:35

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: telefoongesprek van vanmiddag

Beste          en       ,

Ik heb net met                gesproken en ik verwacht jullie heel snel (vandaag of morgen) iets te kunnen sturen.

Verder een link naar een persbericht over de Nachtwacht: die is gisteravond van de muur gehaald voor onderzoek van

de achterkant. De achterkant is nu ook zichtbaar voor de bezoekers, misschien een leuke gelegenheid voor een bezoek!

Nachtwacht van de muur voor laatste fase onderzoek - Persberichten - Pers - Rijksmuseum

Met hartelijke groet,

   

               

                   

Tel. 020 –          / 06            

&lt;image007.jpg&gt;

Ook in het Rijksmuseum: 
Document Nederland 2021: Afstand. Henk   Wildschut fotografeert corona
Familiemaand: Kom   samen ontdekken
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Please think before you print

&lt;Tekst Vaandeldrager - Inhoudelijk - concept 4 november 2021.docx.awsec&gt;
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From:                                               
Sent Date:                         Fri Nov  5 09:08:11 2021
To:                                                      
CC:
Subject:                            X RvR toelichting.docx
Attachments:                     X RvR toelichting.docx(22KB)

HA         ,
Wat vind je hiervan? Heb info van RMA beetje gestructureerd en aangevuld. Helder en volledig zo?
Heb zelf nog een paar vragen in de tekst, maar jij wellicht ook nog wel. Die kunnen we dan nog even
voorleggen aan     ea.
Hartelijke groet,
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From:                                               
Sent Date:                         Sun Nov  7 22:48:28 2021
To:                                                
CC:
Subject:                            Re: afspraak voor project x
Attachments:                    image001.png(6KB)

Dag       ,

Dankjewel! Ik stuur je morgenochtend ook een stukje.

Overigens,                                                           . Ik spreek je graag weer snel, maar ik

weet dat het maandagochtend spitsuur is in huize       (                                ).

Ander moment even bellen?

Hartelijke groet

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 nov. 2021 om 22:26 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ha         ,

Voor a.s. dinsdag heb ik bijgaande notitie ter agendering.

Groeten,

       

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van:                van &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 17:15

Aan:                van; '                        (IRF/OCWEZK)'                ;              ;                 ;

                ;                           

Onderwerp: afspraak voor project x

Tijd: dinsdag 9 november 2021 10:00-11:00 (UTC&#43;01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: webex

Dag allen,
Ik ga even voortvarend te werk en gooi deze afspraak vast in de agenda. Hopelijk lukt het iedereen te
accepteren. Ik heb ‘m ook even terugkerend gemaakt voor 5 maal. WE moeten iedere keer maar even zien
of dat nodig is. Ik zal proberen steeds uiterlijk op maandag stukken voor de vergadering rond te sturen.
Hartelijke groet,
         

_____________________________________________

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 17:03

Aan:                van &lt;           @minocw.nl&gt;                 &lt;          @minocw.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;

            @minocw.nl&gt;;                            &lt;            @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: afspraak voor project x
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Dag         ,

Vanuit Financiën za                 (                       ) het kernteam versterken. Je ziet hem staan in cc. Voor
ons beiden zou 10.00 op dinsdagochtend het beste schikken.

Met vriendelijke groet,
      

Van:                van &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:29

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                van &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: afspraak voor project x

Dag allen,

De komende weken komen wij als rompteam bij elkaar om de actiepunten verder uit te voeren en te
werken, en ander grondwerk te verrichten ten behoeve van het dossier wat ons bindt.
Belangrijk is om daarbij een tijdstip te hebben waarop we bij elkaar komen in voorbereiding op het
gezamenlijk overleg in groter verband. Ook belangrijk is om te constateren dat dit overleg voorrang
verdient boven andere prioriteiten, maar dat we natuurlijk wel overeenstemming moeten hebben. En dat
we dit tijdstip de komende drie, vier weken even vastleggen.

De vraag is dus: wanneer kunnen jullie? Een ideaal tijdstip is maandag of dinsdag.
Mijn eerste voorstel is daarom:
maandagmiddag 15.00 uur of
dinsdagochtend om 10 uur

Kunnen jullie reageren met opmerkingen en voorkeuren?

Hartelijke groet,
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Senior beleidsmedewerker/                 ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

………………………………………………………€tbl……….
T &#43                  
            @minocw.nl

Ik werk                             
www.cultuursubsidie.nl

  ________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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From:                            
Sent Date:                         Sun Nov  7 22:26:44 2021
To:                                
CC:                               
Subject:                            RE: afspraak voor project x
Attachments:                    input 9 november 2021.docx(19KB)

Ha  ,

Voor a.s. dinsdag heb ik bijgaande notitie ter agendering.

Groeten,

 

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van:  &lt; @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 17:15

Aan: ; ' 

 

Onderwerp: afspraak voor project x

Tijd: dinsdag 9 november 2021 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: webex

Dag allen,
Ik ga even voortvarend te werk en gooi deze afspraak vast in de agenda. Hopelijk lukt het iedereen te
accepteren. Ik heb &#8216;m ook even terugkerend gemaakt voor 5 maal. WE moeten iedere keer maar
even zien of dat nodig is. Ik zal proberen steeds uiterlijk op maandag stukken voor de vergadering rond te
sturen.
Hartelijke groet,
  

_____________________________________________

Van:  &lt; @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 17:03

Aan:  &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;;  

&lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt;

 @minocw.nl&gt;;   &lt; @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: afspraak voor project x

Dag  ,

Vanuit Financiën zal   ( ) het kernteam versterken. Je ziet hem staan in cc. Voor
ons beiden zou 10.00 op dinsdagochtend het beste schikken.

Met vriendelijke groet,
  

Van:  &lt; @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:29

Aan:  &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;;  &lt;

 @minocw.nl&gt;;   &lt; @minfin.nl&gt;;  

&lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: afspraak voor project x

Dag allen,

De komende weken komen wij als rompteam bij elkaar om de actiepunten verder uit te voeren en te
werken, en ander grondwerk te verrichten ten behoeve van het dossier wat ons bindt.
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Belangrijk is om daarbij een tijdstip te hebben waarop we bij elkaar komen in voorbereiding op het
gezamenlijk overleg in groter verband. Ook belangrijk is om te constateren dat dit overleg voorrang
verdient boven andere prioriteiten, maar dat we natuurlijk wel overeenstemming moeten hebben. En dat
we dit tijdstip de komende drie, vier weken even vastleggen.

De vraag is dus: wanneer kunnen jullie? Een ideaal tijdstip is maandag of dinsdag.
Mijn eerste voorstel is daarom:
maandagmiddag 15.00 uur of
dinsdagochtend om 10 uur

Kunnen jullie reageren met opmerkingen en voorkeuren?

Hartelijke groet,

 

 
Senior beleidsmedewerker  ICB
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31  
E  @minocw.nl
Ik werk   
www.cultuursubsidie.nl

  ________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission

of messages.

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.
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Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com

https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?MTID=m9241a5b0aef95d288e9f561605c12a0b
https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/globalcallin.php?MTID=mcfc2f559f15e8b3db5f0c7cd6b0a853d
https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?MTID=meb1af107e1df9c4b399e325008dc290f
http://help.webex.com
http://help.webex.com


Ter agendering dinsdag 9 november 2021, 10.00-11.00

Wettelijk kader

·       De Franse wet (Code du patrimoine) maakt voor wat betreft de exportbeperkingen van

voorwerpen en verzamelingen van culturele waarde onderscheid tussen ‘gewone’

cultuurgoederen (bien culturel) en nationale schatten (trésor national).

·       Nationale schatten mogen slechts tijdelijk, met vergunning, het Franse grondgebied

verlaten.

·       Overige cultuurgoederen mogen ook permanent worden uitgevoerd; een exportvergunning

is nodig afhankelijk van de waarde en leeftijd van het object. Dit vergunningstelsel heeft

tot doel om een beoordeling door de Franse overheid te laten plaatsvinden of sprake is van

een nationale schat (in welk geval het object definitief behouden blijft voor Frankrijk).

·       Een aanvraag kan worden gedaan voor een tijdelijke exportvergunning voor een onbeperkt

aantal keer het Franse grondgebied verlaten of voor een exportvergunning voor een

definitieve export.

·       Wanneer een aanvraag voor een exportvergunning is gedaan, dient de Franse minister van

Cultuur daarop binnen vier maanden te beslissen. Na afloop van de periode moet de

aanvraag ofwel worden ingewilligd ofwel worden afgewezen.

·       De toekenning van een vergunning impliceert dat geen sprake is van een nationale schat.

·       Indien de Franse minister van Cultuur de aanvraag afwijst, start er een 30-maandentermijn

waarbinnen het cultuurgoed het Franse grondgebied niet mag verlaten. In deze periode

heeft de Franse overheid de mogelijkheid een bod uit te brengen ter verwerving van het

cultuurgoed.

·       Nadat de termijn van 30 maanden is verstreken zonder bod van de Franse overheid, kan er

opnieuw een aanvraag voor een exportvergunning worden aangevraagd.

Besluit van 9 april 2019

·       Bij besluit van 9 april 2019 (gepubliceerd in het Journal officiel de la République française

van 19 april 2019) heeft de Franse minister van Cultuur een geweigerd een

exportvergunning af te geven voor De Vaandeldrager van Rembrandt.

·        Van het Rijksmuseum (mail d.d. 5 november jl. van  ) is in dit

verband de volgende informatie ontvangen: “De termijn dat de exportvergunning nog

tegengehouden kan worden - in welke periode Frankrijk het werk zelf nog kan kopen - loopt

op 24 november a.s. af.”

·       Gezien de datum van vaststelling van het besluit waarmee de exportvergunning is

geweigerd en de datum van publicatie van dat besluit – tel bij die data 30 maanden op, dan

kom je uit op 9 oktober 2021 onderscheidenlijk 19 oktober 2021 – is het niet onmiddellijk

duidelijk hoe tot de datum van 24 november 2021 is gekomen.

Call Option Agreement Rijksmuseum

·        Voor zover bekend (op basis van mail d.d. 5 november jl. van  ),

heeft het Rijksmuseum al overeenstemming bereikt met de verkopende partij over een

voorlopig koopcontract (Call Option Agreement).

·       Dit voorlopig koopcontract zou exclusiviteit voor het Rijksmuseum behelzen en gelden tot

  nadat de exportvergunning door Frankrijk is afgegeven, binnen welke periode de

financiering rond moet zijn.

·       Wederom voor zover bekend (info  , telefonisch, 5 november jl.), heeft de

verkopende partij inmiddels ook een conceptkoopovereenkomst op laten stellen, in het

kader waarvan het Rijksmuseum het werk voor de Staat zou aanwerven, welke

conceptkoopovereenkomst door het Rijksmuseum ter beoordeling is voorgelegd aan

kantoor Pels Rijcken (komt wsl. dinsdag 9 november a.s. met bevindingen).

·       In haar mail van 5 november jl. meldt  , dat door de Franse

vertegenwoordiger van de verkoper bij   er sterk op aangedrongen zou zijn dat

ondertekening van de koopovereenkomst voor 24 november a.s. plaatsvindt. Zij geeft aan

dat het, gezien de belangen, goed zou zijn om dit ook na te streven.
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Parallel met verwerving Marten en Oopjen

·       Ten tijde van de pogingen Marten en Oopjen te verwerven, had het Rijksmuseum op 1

september 2015 een Call Option Agreement met de toenmalige verkopende partij gesloten.

·       Bij brief van 9 november 2015 heeft het Rijksmuseum bevestigd afstand te doen van

exclusiviteit, hetgeen destijds de weg vrij heeft gemaakt voor onderhandelingen tussen de

NL-Staat en de verkopende partij.

·       In de koopovereenkomst tussen (o.a.) de NL-Staat en de verkopende partij is vervolgens

  

  

E&K/  07-11-202110....
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From:                                               
Sent Date:                         Mon Nov  8 11:02:51 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: X RvR toelichting (   ).docx

Alleen de QenA en de notitie van het RMA doen? Ik hoop dat ik je meeste vragen in de QenA hebben
gevangen. Ok?
Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06-          

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 8 november 2021 10:56

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: X RvR toelichting (   ).docx

Ja prima.
Zal ik het stuk versturen inclusief het onderhangende voorwerk? Of alleen de q&amp;a&#8217;s met het
oorspronkelijke document van het Rijksmuseum?

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 8 november 2021 10:53

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: X RvR toelichting (   ).docx

Hoi         ,
Hierbij een nieuwe versie met QenA&#8217;s. Wat vind je ervan?
Hartelijke groet,
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From:                                                  
Sent Date:                         Mon Nov  8 11:36:50 2021
To:                                                                                        (IRF/OCWEZK)';                                      

                           
CC:
Subject:                             stukken voor overleg 9nov21: 10 uur
Attachments:                     verslag Rembrandt 3nov21.docx(100KB); notitie juridisch van   .docx(19KB); q&a's aankoop

Rembrandt.docx(23KB)

Dag allen,

Ik heb voor jullie voor het overleg van morgen:

1.  Verslag met actiepuntenlijst van 3nov21

2.  Aanzet tot q&amp;a over aankoop

3.  Notitie juridisch kader

Hartelijke groet,

         
p.s. als er andere stukken beschikbaar zijn voor morgen, hoor ik het graag.

                  
Senior beleidsmedewerke                   ICB
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31               
E            @minocw.nl

Ik werk                             
www.cultuursubsidie.nl
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VERSLAG
Intern ambtelijk overleg

Omschrijving Project X

Vergaderdatum en -tijdstip 03 november 2021, 13.00 uur

Vergaderzaal

Aanwezig OCW

Aanwezig FIN

Ovaal 2/Hybride

                                                     

                                                  

                           

                                  

1.   Introductie

-      voorstelrondje.

-      Gesprek afgelopen maandag verkennend gesprek MOCW en MFIN over

mogelijkheid aankoop schilderij van Rembrandt.

-      Een kleine geschiedenis:

Najaar 2018 was duidelijk dat er weer een schilderij van Rembrandt op de

markt zou komen. Verkoper nam contact op met RMA, toen bleek dat

Frankrijk niet direct toehapte. Voorzichtig is toen draagvlak gepolst in NL.

Frankrijk verbood prompt de uitvoer van het werk.

Wel is toen afgesproken dat de ministers van Cultuur van FR en NL het

contact over dit dossier zouden voeren.

-     Signalen die we nu krijgen wijzen erop dat Frankrijk het niet gaat kopen en

dat het dan dus op de markt komt.

-     De coalitie in de TK heeft afgesproken dat ze graag een serieuze poging

willen doen om dit schilderij te verwerven.

-     Politieke situatie is in 6 jaar tijd wel veranderd, draagvlak in de TK zal

mogelijk lastiger worden dan toen.

-     Lessen geleerd bij het aankooptraject Maarten en Oopjen. Diplomatie moet

niet onderschat worden. Politiek/maatschappelijk draagvlak in NL is ook

belangrijk. Aankooptraject M&O kende ingewikkelde juridische

constructies, inschatting is dat dit nu gemakkelijker zal zijn.

-     Aandachtspunt voor draagvlak: niet exclusief in Amsterdam hangen, maar

op rondreis door heel Nederland.

2.   Afstemming Parlement

Terugkoppeling uit gesprek 1nov21:
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Overeenstemming voorkeur aankoop Staat. Voorwaarde FIN is dat het proces

ARK-proof is. Aankoop moet politieke steun hebben, en niets gaat buiten de

Kamers om.

Er dient een schets te komen welke tijdlijn daarbij past.

MOCW legt contact met fractievoorzitter VVD om leiding te nemen in

afstemming TK.

Terugkoppeling gesprek 3nov21

-      Het is nog niet bekend of MOCW reeds contact heeft gehad met

fractievoorzitter VVD.

-     Belangrijk om een tijdlijn te schetsen waarbinnen goede afstemming met

parlement kan worden verkregen.

-     Niet vergeten dat ook met Eerste Kamer moet worden afgestemd. Coalitie

heeft daar geen meerderheid

-     Inschatting is dat hoe groter het kritische deel van de TK is, hoe langer het

duurt om brede steun te krijgen.

-     Goed afwegen wat eerst moet: parlementaire goedkeuring of voorlopig

koopcontract.
o    Het kan moeilijker worden snel een voorlopig koopcontract te

sluiten als eerst parlementaire goedkeuring moet verkregen. Risico

bestaat dat aankoop dan niet doorgaat. Voordeel van eerst

parlementaire goedkeuring is wel dat de koop dan als initiatief van

het parlement kan worden neergezet.
o    Eerst een voorlopig koopcontract te tekenen en dán pas het

parlementaire pad op te gaan geeft rust en mogelijkheid om meer

aandacht te geven aan die parlementaire goedkeuring, wat een

voordeel kan zijn bij de inschatting dat een groot deel van de TK

kritisch is op dit dossier.

-     Inschatting is dat in dit tijdsgewricht, waarbij over herstelplannen voor de

cultuursector moet worden gesproken, inderdaad kritisch zal worden

gekeken naar een dergelijke aankoop.

-     Andere inschatting is dat politiek nu onzekerder is dan 5 jaar geleden.

Toen was brede kamersteun voor aankoop M&O relatief snel gekregen, en

kostte het toch veel werk om de beperkte kritiek die er was, te

behandelen. Waarschijnlijk gaan we dit keer méér politieke weerstand

tegemoet.

-     Overeenstemming dat even moeten afgewacht moet worden hoe contact

tussen MOCW en fractievoorzitter VVD verloopt voor een betere afweging

over volgorde voorlopig koopcontract/parlementaire goedkeuring.

Actiepunten bij 2: afstemming met parlement

2.a. MOCW heeft contact met fractievoorzitter VVD (  )

2.b. Tijdlijn afstemming TK (   )

3.   Afstemming Frankrijk

Terugkoppeling uit gesprek 1nov21:

OCW maakt korte notitie met analyse van oorzaken van                

                                         . Het is wenselijk dat ministers van

Cultuur onderling contact hebben, maar ook goed als onze MP met President

Macron contact hebben. Elysee heeft uiteindelijk een doorslaggevende stem.

Voorstel is dat MOCW contact legt met               . Daarna volgt overleg

met AZ.

Aanvulling hierop uit het gesprek 3nov21 is dat MOCW op korte termijn een

bezoek aan Frankrijk wil brengen.

Actiepunten bij 3 afstemming Frankrijk
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3.a. analyse oorzaken                                  bij dossier Maarten

en Oopjen (wie?)

3.b. werkbezoek M.OCW aan Frankrijk (wie?)

4.   Uitwerking Financieel

Terugkoppeling uit gesprek 1nov21:

Mogelijke financieringsbronnen:

-      deel vanuit het MAF, maar niet een te omvangrijk bedrag want het MAF

moet beschikbaar blijven voor andere aankopen;

-      RMA zelf (RMA noemt zelf € 10 mio, vermoedelijk vanuit de

Vriendenloterij);

-      Vereniging Rembrandt (inschatting RMA: € 10 mio);

-      Schatkist;

-      Loterijen (zie opm. over Vriendenloterij)

-      Cultuurbegroting over een periode van enkele jaren

-      Observaties M.FIN: bijdrage van andere partijen maakt draagvlak groter.

Oppassen voor te groot optimisme bijdrage private partijen indien Staat

eigenaar wordt.

Afspraak: OCW en FIN stellen samen lijst financieringsbronnen op met een

weging.

Terugkoppeling gesprek 3nov21.

-      OCW doet aanzet voor een lijst, betrekt ook IRF erbij

-      RMA heeft het contact met de Vereniging Rembrandt.

-      Voorzichtig zijn met aanname dat VR meedoet. Vorige keer trokken ze

zich terug, met als argument: als Staat aankoopt, kunnen wij ons geld

beter aan iets anders besteden.

-      Prijs wordt nu gezet op €175 miljoen, 10 miljoen meer dan 2 jaar geleden.

De vraag is wat de redenatie daarvoor is, en hoe je dit goed kunt

uitleggen aan mensen voor wie dit geen dagelijkse kost is.

-      RMA zal worden gevraagd om een onderbouwing.

Actiepunten bij 4. Uitwerking Financieel

4.a. lijst financieringsbronnen (   )

4.b. vragen onderbouwing prijs (         )

5.   Uitwerking Juridisch

Terugkoppeling uit gesprek 1nov21:

Uitzoeken of Staat óók een voorlopig koopcontract kan sluiten, net als het

RMA. Indien ja, heeft het voorkeur FIN om dit te doen ná instemming van

parlement. OCW stelt dat snel handelen gewenst is, en dat discussie in Kamer

zonder optie tot koop de aankoop in gevaar kan brengen.

Terugkoppeling gesprek 3nov21

-      Er wordt een juridisch stappenplan opgesteld, waarbij de jurist van de

vorige keer wordt betrokken
o   Er moet een aankoopcontract worden ontworpen

o   de optie tot koop moet worden ingevuld.

o   Het moet ook duidelijk zijn wat moet gebeuren voordat je tot koop

overgaat.

Actiepunten bij 5. Uitwerking Juridisch:

5.a. juridisch stappenplan (  )

5.b. concept koopcontract (  )
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6.   Proces en Tijdlijn

Terugkoppeling uit gesprek 3nov21

-      24 november 2021 loopt het exportverbod af. Wat moet vóór die tijd zijn

geregeld?

-      Bij overdracht moet direct betaald worden.

-      Vraag is of betaling in 2021 of in 2022 kan. 2021 zorgt voor meer

problemen, maar is mogelijk.

-      Vraag is ook even hoe dit dossier in relatie staat tot het regeerakkoord.

Het lijkt erop dat de coalitie deze koop wil ondersteunen. Dus ook zonder

nieuw kabinet kan aankoop mogelijk doorgang vinden.

-      Eerste afstemming met de Fransen moet zijn afgerond vóór 24 november.

Of zij wel of niet gaan kopen.

-     Eerste afstemming met het parlement moet ook eerder dan 24 november.

-     Financieringsbronnen kunnen later dan 24 november, maar wel vast

beginnen met een lijst.

Actiepunten bij 6. Proces en tijdlijn:

6.a. zie actiepunt 2.b. Tijdlijn afstemming TK (   )

6.b. afstemming Fransen, zie ook onder 3.b. werkbezoek MOCW

6.c. afstemming parlement, zie ook onder 2.a.

7.   Communicatiestrategie

-     Voorlopig moet alles rond dit project met de grootst mogelijke

vertrouwdheid worden behandeld en in klein comité.

-      Rekening houden met het feit dat journalisten in de gaten houden

wanneer exportverbod vervalt.

-     collectieve woordvoeringslijn komen met Rijksmuseum en het Rijk.

-     Kans is groot dat zodra met parlement wordt gesproken, er wordt gelekt.

Dus woordvoeringslijn moet zo snel mogelijk (iom MOCW)

Actiepunten bij 7. Communicatiestrategie:

7.a. woordvoeringslijn wens tot aankoop (aanzet:          , daarna ook

COM: wie?)

8.   Werkafspraken

-      Er komt een kernteam

-      FIN en OCW gaan met RMA praten

-      Verstandig om een hotspot voor archivering te maken

Actiepunten bij 8. Werkafspraken:

8.a. overleg        en      met     . (  )

8.b. hotspot in Proza voor dit onderwerp tbv wob-verzoeken etc. (wie?)
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Actiepunten

Nr Wie Wat Wanneer af

2a    MOCW heeft contact met fractievoorzitter VVD

2b     Tijdlijn afstemming TK

3a Wie analyse oorzaken                                  bij dossier

Maarten en Oopjen

3b wie werkbezoek M.OCW aan Frankrijk

4a     lijst financieringsbronnen

4b       RMA vragen naar onderbouwing prijs

5a    juridisch stappenplan

5b    Voorlopig koopcontract

6a zie actiepunt 2.b. Tijdlijn afstemming TK

6b afstemming Fransen, zie ook onder 3.b. werkbezoek MOCW

6c afstemming parlement, zie ook onder 2.a.

7a       Woordvoeringslijn wens tot aankoop

8a    Kennismakingsoverleg FIN met RMA

8b    Hotspot in proza
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Het belang van Rembrandts Vaandeldrager voor Nederland
Rembrandt van Rijn, De vaandeldrager, 1636. Olieverf op doek, 118,8 x 96,8 cm.

QenA

Wat is het belang van dit schilderij van Rembrandt?

·       De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt is een onmiskenbaar meesterwerk in het
werk van Rembrandt.

·       Het is onlosmakelijk verbonden met de cultuur en de geschiedenis van Nederland.
Vaandeldragers hadden een zeer belangrijke en gevaarlijke taak in de
Tachtigjarige oorlog, die de geboorte van Nederland markeert. Zij waren hét
gezicht van de jonge republiek.

·       Het is een van laatste topwerken in particulier bezit.

·       De eigenaar is nu bereid om het werk aan het Rijksmuseum te verkopen

Wat voegt dit werk toe aan de toch al rijke collectie van het Rijksmuseum en de
Collectie Nederland?

·       Het opmerkelijk goed behouden schilderij van een staande man in trotse pose
markeert een kantelpunt in zijn oeuvre in opmaat naar De Nachtwacht en is
bovendien onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland.

·       De vaandeldrager, door Rembrandt ‘1636’ gedateerd, stamt uit zijn zogenaamde
‘barokke’ fase, een kortdurende periode in de tweede helft van de jaren dertig van
de zeventiende eeuw die tot nu toe niet in Nederlandse musea is
vertegenwoordigd.

·       Ook in het Rijksmuseum, waar de grootste en meest representatieve verzameling
van Rembrandt-schilderijen ter wereld is gehuisvest, ontbreekt een dergelijk
ambitieus werk.

·       Het schilderij is bij kenners bekend, maar zelden in het openbaar te zien. Dankzij
de aankoop kan het schilderij uit particulier bezit permanent zichtbaar zijn voor
het grote publiek uit binnen- en buitenland.

Waarom is dit werk zo kostbaar? Hoe verhoudt deze prijs voor dit schilderij zich
tot de lagere prijs voor Rembrandts twee portretten Marten en Oopjen?

·       De Vaandeldrager is een topwerk in het oeuvre van een van de belangrijkste
kunstenaars aller tijden.

·       Kunstwerken uit deze ‘buitencategorie’ zijn buitengewoon kostbaar. De portretten
Marten en Oopjen zijn in 2015 voor €160.000.000 verworven. De kaartspelers van
de Franse impressionist Paul Cézanne, zijn in 2011 verkocht voor $259.000.000,-;
Leonardo’s Salvator Mundi is in 2017 verkocht voor $450.300.000.

·       De internationale kunsthandel is grillig en de prijzen voor de belangrijkste unieke
kunstwerken laten zich moeilijk een op een met elkaar vergelijken.

·       Professionals taxeren de vraagprijs als een redelijk prijs in verhouding tot de
uitzonderlijke kwaliteit van het schilderij.

·       Er ligt nu een uniek aanbod om dit te verwerven voor de Collectie Nederland.
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Hoe past deze kostbare aankoop in de context van de corona-crisis voor de
cultuursector?

·       De bijdrage uit de publieke middelen voor de financiering van deze aankoop gaat
niet ten koste van de financiering van de cultuursector en het corona
ondersteuningspakket.

De huidige regering is demissionair. Kan die nu hierover besluiten? Waarom
wordt dit niet aan de nieuwe regering over gelaten?

·       Ja, voor een dergelijke unieke aankoop hecht de regering aan een breed politiek

draagvlak zowel binnen de regering als in de Tweede Kamer.

·       Op basis van dit brede draagvlag is de regering bevoegd om hierover te besluiten.

·       Er ligt nu een eenmalig aanbod van de verkopende particulier. Dat is voor het

Rijksmuseum en de regeringspartijen de aanleiding om nu dit draagvlak te

verkennen om tot besluitvorming over te gaan.

Wie verwerft het schilderij? Kan het Rijksmuseum dit niet zelf betalen?

·       Het betreft hier een uitzonderlijk aankoop die de mogelijkheden van dit museum

overstijgen.

·       Het Rijksmuseum heeft het initiatief genomen om het draagvlak te verkennen.

·       Alleen op basis van een breed draagvlak binnen en buiten de politiek is er een

kans om deze unieke aankoop voor de Collectie Nederland te realiseren.

·       Het werk wordt eigendom van de staat en uitgeleend aan het Rijksmuseum en

andere musea zodat een zo groot mogelijk publiek uit binnen en buitenland dit

werk kan bewonderen.

·       Als onderdeel van de rijkscollectie zal het ook voor toekomstige generaties

toegankelijk blijven.



Bijlage:
Rembrandt van Rijn, De vaandeldrager, 1636. Olieverf op doek, 118,8 x 96,8
cm.

Krachtig licht, bravoure en levendigheid
De ten halven lijve uitgebeelde figuur beschikt over een enorme plasticiteit vanwege de
dynamische plaatsing van het en profiel weergegeven lichaam met de uitstekende,
gebogen arm ten opzichte van het van voren geziene hoofd. Het krachtige licht komt van
linksboven en valt geraffineerd op het vaandel en de bovenarm, heup, rechterhand en
manchet van de figuur, waardoor de ellenboog juist uit de lijst lijkt te steken. Door dit
briljante gebruik van licht-donkercontrasten schiep Rembrandt de illusie dat de vaandrig
niet op een beschilderd doek, maar vol bravoure in de echte wereld staat. Deze
levendigheid wordt ondersteund door de dynamisch, ritmische schildertrant, deels
uitgevoerd met een brede toets waardoor de individuele penseelstreken te onderscheiden
zijn. De met pasteuze verf aangebrachte hooglichten op de dolk en de geborduurde
versieringen van de kleding dragen bij aan de levensechte stofuitdrukking van het doek.
Een ander aspect van Rembrandts gedurfde techniek is vertegenwoordigd in dit schilderij
door het gebruik van innovatieve inkrassingen gemaakt met het uiteinde van de kwast
om het grillige patroon op de schuttersbanier weer te geven. Ook kenmerkend voor deze
periode van Rembrandts werkzaamheid is het ingetogen palet van bruin en grijs in
allerlei gradaties. Deze basiskleuren worden verlevendigd met een scala van gele,
lichtgroene en roze accenten in de lichtere partijen.

Vaandeldragers
Vaandeldragers hadden een zeer belangrijke en bovendien gevaarlijke taak in de
Tachtigjarige Oorlog, die de geboorte van Nederland markeert. In de tijd van Rembrandt
behoorden ze tot de leidinggevende officieren van de lokale schutterijen. Na de kapitein
en de luitenant waren zij het hoogste in rang. Aangezien ze slechts licht bewapend met
de schuttersbanier voor de troepen uitliepen en dus een makkelijk doelwit waren, werd
geëist dat ze vrijgezel waren. Het risico dat ze een weduwe en kinderen achter zouden
laten werd niet genomen. Zoals Rembrandts zelfverzekerde figuur doet vermoeden
moesten ze ook zeer dapper zijn om voor de andere soldaten het slagveld op te gaan.
Zowel het vaandel als de vaandeldrager stonden symbool voor de kracht van de
schutterij. In Rembrandts schilderij wordt deze kracht niet alleen belichaamd door de
stoere figuur, maar ook door de zuil op de achtergrond die binnen de schilderkunst al
sinds eeuwen deze symbolische betekenis droeg.

Rembrandts gelaatstrekken en een historisch kostuum
Als trots symbool van de schutterij zijn de vaandrigs altijd de meest uitbundig geklede
figuren op schuttersstukken uit de zeventiende eeuw. Vanaf ongeveer 1590 hebben
enkele vaandeldragers zich in hun militaire rol ook afzonderlijk laten portretteren. Het
schilderij van Rembrandt is echter duidelijk geen portret van een eigentijdse schutter.
Zijn wijde mouw met zogenaamde slitten, zijn slappe hoed met ingekeepte rand en zijn
schaambuidel zijn geïnspireerd door zestiende-eeuwse voorbeelden. Vanaf het prille
begin van zijn loopbaan gebruikte Rembrandt dit type kleding in schilderijen met
oudtestamentische en mythologische voorstellingen of historische scènes ontleend aan de
Romeinse oudheid. Een schutter in het jaar 1636 droeg in werkelijkheid alleen de
halsberg, sjerp en de veren op de hoed. Een zeer waarschijnlijk voorbeeld voor
Rembrandts De vaandeldrager was een prent uit ca. 1610/1630 van een vroeg zestiende-
eeuwse landsknecht door de Italiaanse kunstenaar Teodoro Filippo di Liagno. Niet alleen
heeft deze landsknecht nagenoeg dezelfde pose, hij draagt ook vergelijkbare kleding,
inclusief de slappe hoed en de schaambuidel. Zelfs de hangsnor van Rembrandts
vaandrig komt in deze afbeelding van een landsknecht voor. De ietwat lompe
gelaatstrekken van Liagno's in profiel weergegeven figuur hebben Rembrandt
waarschijnlijk geïnspireerd om zichzelf als model voor zijn vaandrig te gebruiken. De



vaandeldrager lijkt bijzonder veel op de kunstenaar die zichzelf als geen andere schilder
voor de negentiende eeuw veelvuldig en met een breed scala aan gezichtsuitdrukkingen
in allerlei houdingen en rollen portretteerde.

De vaandeldrager werd waarschijnlijk niet in opdracht geschilderd, maar vervaardigd als
een vorm van zelfpromotie, een bewijs van Rembrandts kunnen. In de jaren die hij voor
Hendrik Uylenburgh werkte heeft Rembrandt alle soorten en formaten portret
geschilderd, behalve het meest prestigieuze: het schuttersstuk. Met de opdracht voor De
Nachtwacht kreeg hij rond 1640 uiteindelijk de kans om zich op dit uitdagende terrein te
begeven. Opvallend aan De Nachtwacht is Rembrandts gebruik van zowel eigentijdse
kleding als historiserende kostuums. Zo draagt de schutter tussen kapitein Frans
Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch precies hetzelfde soort slappe hoed
met ingekeepte rand als De vaandeldrager. In zowel De vaandeldrager als De
Nachtwacht gebruikte Rembrandt dergelijke 'antieke' kledij om zijn voorstelling tot een
hoger, symbolisch plan te tillen.

Aanloop naar De Nachtwacht
Anders dan het doorsneeschuttersstuk is De Nachtwacht niet simpelweg een uitbeelding
van een kapitein met enkele van zijn manschappen, maar een portret van de hele
schutterij met inbegrip van haar bijzondere en bewogen geschiedenis in de bescherming
van Amsterdam. Rembrandts eerste gedachten voor zijn meest beroemde schilderij
liggen in De vaandeldrager, niet alleen wat de symbolische mogelijkheden van
historiserende kostuums betreft, maar ook in het uitgekiende gebruik van licht en
schaduw en in de illusionistische manier waarop de figuren uit het schilderij lijken te
bewegen. We mogen ons met recht afvragen of De Nachtwacht er zou zijn geweest
zonder De vaandeldrager.

Zeldzaam topstuk in particulier bezit
Hoe het ook zij, het staat buiten kijf dat De vaandeldrager één van Rembrandts meest
indrukwekkende schilderijen is en één van de zeer weinige echte topstukken van de
meester nog in particulier bezit. Toen het schilderij dertig jaar geleden voor het laatst in
een overzichtstentoonstelling van Rembrandts werk te zien was, werd het geroemd als
één van zijn meest schitterende prestaties (Rembrandt. De meester en zijn werkplaats,
Amsterdam, Londen, Berlijn, 1991/1992). Dat het indrukwekkende doek toen het omslag
van zowel de Nederlandse als de Engelse editie van de catalogus sierde is veelzeggend.

De vaandeldrager is                                                                    
                                                                                        
                                                                                   
                                                                             Het is dan ook
niet verbazingwekkend dat er al generaties lang van wordt gedroomd De vaandeldrager
terug te laten keren naar ons land. Tegenwoordig is De Nachtwacht het nationale icoon
dat jaarlijks door miljoenen mensen wordt bewonderd. Het zou fantastisch zijn als De
vaandeldrager en De Nachtwacht, beiden zo diep geworteld in onze geschiedenis, in de
Eregalerij van het Rijksmuseum worden verenigd en blijvend te zien zijn voor iedereen.

Topschilderijen van het kaliber van De vaandeldrager komen slechts zelden op de markt.
Binnen het oeuvre van Rembrandt zijn alleen de portretten van Marten en Oopjen
vergelijkbaar, die in september 2015 voor EUR 160.000,- door de Nederlandse en Franse
staat gezamenlijk werden aangekocht. Werken van de meester van gemiddelde kwaliteit,
zoals Minerva en Portret van een man met zijn arm in de zij wisselden in respectievelijk
2006 en 2011 voor USD 45.000.000,- en USD 47.000.000,- van eigenaar. Passende
referentiestukken van internationale allure zijn De kaartspelers van de Franse
impressionist Paul Cézanne, verkocht in 2011 voor USD 259.000.000,-; Nafea faa ipoipo
van Paul Gauguin, verkocht in 2015 voor USD 210.000.000,- en Salvator Mundi,
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toegeschreven aan de Italiaanse meester Leonardo da Vinci, geveild in 2017 in New York
voor USD 450.000.000,-.



From:                                             
Sent Date:                         Mon Nov  8 11:42:01 2021
To:                                                     
CC:                                                   
Subject:                            RE: zou jij nog een verslag maken?

Mooi, die zou dan kunnen in het lijstje “financieel overzicht van    ”

Van:                    &lt            @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 8 november 2021 11:41

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Hi       ,
Vanmorgen heb ik kort gesproken met                 van het Rijksmuseum.
Zij geeft aan dat het RMA op dit moment ongeveer € 7 miljoen beschikbaar heeft, inderdaad afkomstig uit
de Vriendenloterij. Er is geen eigen aankoopfonds. Aankopen worden altijd met extern geld bekostigd.
Ze gaf ook aan dat                hopelijk vandaag nog een conceptkoopcontract in de richting van
                 sturen. Dit contract wordt ook afgestemd met Pels Rijcken.
h. gr.         

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 17:08

Aan:                    &lt            @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Ja, ik zat alleen even te denken aan de actiepunten.

         zou een voorzet maken voor het proces en de financieringsbronnen maar dan is wel info van het
Rijks nodig. Kun jij dat bij     uitzetten?

Mogelijke financieringsbronnen:

*   deel vanuit het MAF, maar niet een te omvangrijk bedrag want het MAF moet beschikbaar blijven voor andere

aankopen;

*   RMA zelf (RMA noemt zelf € 10 mio, vermoedelijk vanuit de Vriendenloterij);

*   Vereniging Rembrandt (inschatting RMA: € 10 mio);

*   Schatkist;

*   Loterijen (zie opm. over Vriendenloterij)

*   Cultuurbegroting over een periode van enkele jaren

Observaties M.FIN: bijdrage van andere partijen maakt draagvlak groter. Oppassen voor te groot optimisme

bijdrage private partijen indien Staat eigenaar wordt.

Afspraak: OCW en FIN stellen samen lijst financieringsbronnen op met een weging.

Van:                    &lt            @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:58

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: zou jij nog een verslag maken?

Zeker, dat wilde ik voorafgaand aan komende dinsdag rondsturen.
Is dat ok?

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 4 november 2021 16:57

Aan:                    &lt            @minocw.nl&gt;
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Onderwerp: zou jij nog een verslag maken?



From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov  8 16:20:04 2021
To:                                                 ;                       (BZ/BBH) (            @minfin.nl); '               @minfin.nl';

                                                   
CC:
Subject:                            project x
Attachments:                     Project x 2021.xlsx(9KB)

Beste collega&#8217;s,

Ik heb een heel simpel excelletje gemaakt voor de dekkingsbronnen en zelf even voorlopig ingevuld; ik
stel voor dat we die in ons overleg morgen doorlopen en aanvullen/aanpassen.

Over het parlementaire proces: bij Marten en Oopjen hebben we in drie weken akkoord op de ISB van
zowel EK als TK gekregen, maar dat was onder de meest gunstige omstandigheden en waarschijnlijk het
absolute minimum. Na 24 november zijn er nog ca drie weken voor het kerstreces. Het is naar
verwachting vrijwel onhaalbaar om nog dit jaar akkoord van het parlement te krijgen. Het is ook de vraag
waarom we dat zouden willen. Een reden zou kunnen zijn dat we dit jaar nog willen betalen, maar dat zou
de verkoper dan ook moeten willen. En de ervaring van vorige keer is dat de daadwerkelijke koop en
betaling ook nog veel tijd en moeite kosten.
Vanaf januari kunnen we met een ISB 2022 werken; de vraag is of we dan ook haast hebben met de
behandeling en zo ja hoeveel.
Ook ter bespreking morgen.

Groetjes
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Dekkingsopties Orde van grootte  Opmerkingen

Museaal aankoopfonds 0-20  Niet leeghalen, er moet ruimte blijven voor andere aankop

Rijksmuseum 7 Van Vriendenloterij

Vereniging Rembrandt 0-10  Mogelijk niet bereid tot bijdrage als Rijk groot aandeel leve

Loterijen 0-10  Mogelijk niet bereid tot bijdrage als Rijk groot aandeel leve

Cultuurbegroting 0-10  Eventueel over aantal jaren

Schatkist 0-?

Totaal
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imte blijven voor andere aankopen

drage als Rijk groot aandeel levert

drage als Rijk groot aandeel levert



From:                                            
Sent Date:                         Mon Nov  8 16:43:16 2021
To:                                                      
CC:                                                                  
Subject:                             Fwd: Sale and purchase agreement
Attachments:                     image082411.jpg(99KB); image504155.png(910B); image642371.png(737B); image804504.png(799B);

image876856.png(804B); Sale and Purchase agreement -- 08 11 2021 [PRDF-4684486]   .doc(146KB)

Ha         ,

Zou je deze ook nog willen rondzenden voor het overleg van morgen?

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:                &lt;        @rijksmuseum.nl&gt;

Datum: 8 november 2021 om 16:25:48 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: Sale and purchase agreement



Beste       ,

Bijgaand stuur ik de concept koopovereenkomst met onze aanpassingen en opmerkingen.

Advocaat                  van Pels Rijcken heeft ernaar gekeken, maar meer vanuit het perspectief van het

Rijksmuseum in relatie tot het voortraject dan vanuit het algehele perspectief van Staat der Nederlanden en

het Rijksmuseum tezamen.

In het concept met aanpassingen is nu geschrapt dat het Rijksmuseum namens de Staat der Nederlanden

optreedt als agent. Wel is het Rijksmuseum nog partij bij de overeenkomst omdat het Rijksmuseum de

beheerder wordt van het werk en de Call Option Agreement heeft.

In de kantlijn een aantal opmerkingen ter informatie voor jou, waarbij ik aan heb gegeven welke opmerkingen van de zijde van het
Rijksmuseum zelf afkomstig zijn en welke opmerkingen door de advocaat van Pels Rijcken zijn gemaakt. Voor overleg ben ik uiteraard
beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
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Stichting Het Rijksmuseum

                  

                   

            

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona




x

x

x

Please think before you print
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/henk-wildschut


From:                                                                                    @minfin.nl>
Sent Date:                         Mon Nov  8 19:16:14 2021
To:                                                                                                                                             

       
CC:
Subject:                             RE: extra stuk voor bij overleg 9nov21, 10 uur, betr. concept koopovereenkomst

Dank voor het toezenden van de stukken voor de bespreking van morgen, ocw collega’s. Vanuit FIN zal          
          (juridische zaken) ook aansluiten. Willen jullie haar voortaan ook in de verzendlijst opnemen?

Dank alvast,
      

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 8 november 2021 18:34

Aan:                     ) (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK)

&lt;               @minfin.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;         ,        

&lt;            @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: extra stuk voor bij overleg 9nov21, 10 uur, betr. concept koopovereenkomst

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 8 november 2021 16:43

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;         ,        &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: Sale and purchase agreement

Ha         ,

Zou je deze ook nog willen rondzenden voor het overleg van morgen?

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Datum: 8 november 2021 om 16:25:48 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie: P                               @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: Sale and purchase agreement



Beste       ,

Bijgaand stuur ik de concept koopovereenkomst met onze aanpassingen en opmerkingen.

Advocaat                  van Pels Rijcken heeft ernaar gekeken, maar meer vanuit het perspectief van het

Rijksmuseum in relatie tot het voortraject dan vanuit het algehele perspectief van Staat der Nederlanden en

het Rijksmuseum tezamen.
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In het concept met aanpassingen is nu geschrapt dat het Rijksmuseum namens de Staat der Nederlanden

optreedt als agent. Wel is het Rijksmuseum nog partij bij de overeenkomst omdat het Rijksmuseum de

beheerder wordt van het werk en de Call Option Agreement heeft.

In de kantlijn een aantal opmerkingen ter informatie voor jou, waarbij ik aan heb gegeven welke
opmerkingen van de zijde van het Rijksmuseum zelf afkomstig zijn en welke opmerkingen door de
advocaat van Pels Rijcken zijn gemaakt. Voor overleg ben ik uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

              

Stichting Het Rijksmuseum

                 

                   

            

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona




x

x

x

Please think before you print

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Nov  9 15:26:25 2021
To:                                                                                                                                       

                                                                     @minfin.nl'; '              @minfin.nl';
'            @minfin.nl'; '               @minfin.nl';                   

CC:
Subject:                             Agenda en stukken voor overleg 10nov21 11.15 uur
Attachments:                     financiele bronnenlijst.xlsx(9KB); verslag Rembrandt 3nov21.docx(101KB); toelichting belang Vaandeldrager

door RMA .docx(19KB); q&a's aankoop Rembrandt.docx(19KB); Sale and Purchase agreement -- 08 11 2021
[PRDF-4684486]   .doc(146KB); Agenda Rembrandt 10nov21.docx(102KB)

Beste allen,

Bij deze de stukken ten behoeve van het overleg morgen om 11.15u.

1.  Agenda

2.  Bijlage: verslag met actiepuntenlijst van het overleg van 3nov21.

3.  Bijlage: lijst financieringsbronnen

4.  Bijlage: onderbouwing prijsstelling door Rijksmuseum (belang Vaandeldrager)

5.  Bijlage: voorlopig koopcontract

6.  Bijlage: q&amp;a&#8217;s mbt aankoop
Graag tot morgen.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                             
www.cultuursubsidie.nl
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ambtelijk overleg OCW en FIN

Omschrijving Project X

Vergaderdatum en -tijdstip 10 november 2021, 11.15 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Verslag en actiepunten 3nov21

(zie verslag en actiepuntenlijst in bijlage)

2.   Afstemming Parlement

De aankoop van (Marten en) Oopjen en het benodigde budget zijn in drie

weken door TK en EK geaccordeerd. Dit extreem snelle tijdpad lijkt met de

huidige politieke verhoudingen niet haalbaar. Naast politiek draagvlak zijn de

volgende elementen van belang in de planning:

- Op welk moment wordt de Kamer formeel geïnformeerd, na aflopen

exportverbod (24 november), afgeven exportvergunning (waarschijnlijk kort

daarna) of al eerder?

- In het voorlopige koopcontract van RMA is sprake van                    

                                                   ; dat is erg krap voor

parlementaire behandeling. Mogelijk kan die termijn worden

aangepast/verlengd als de staat het contract “overneemt”.

- Betaling zal hoogstwaarschijnlijk in 2022 plaatsvinden, dus in dat jaar is

budget nodig. In theorie kan nog met een Nota van Wijziging op de begroting

2022 worden gewerkt, maar dan moet de parlementaire behandeling wel in

december worden afgerond. Alternatief is een incidentele suppletoire

begroting in 2022, maar daarvan kan de parlementaire behandeling pas na

het kerstreces beginnen.

3.   Afstemming Frankrijk

(zie actiepuntenlijst)

4.   Uitwerking Financieel

Zie lijst financieringsbronnen in bijlage. Is work in progress.

Zie ook document van RMA over belang van het werk.

5.   Uitwerking Juridisch

Pagina 1 van 3
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·             RMA heeft voorlopig koopcontract (call option agreement) met

verkopende partij gesloten.                                                 

                                                                      

                            

·        24 november a.s. loopt 30-maandentermijn af. Meteen aansluitend kan

verkopende partij een nieuwe aanvraag voor exportvergunning

aanvragen. Indien Franse staat geen bod heeft gedaan, zal die nieuwe

aanvraag niet te weigeren zijn. Welke termijn er staat voor het nemen

van een beslissing op de nieuwe aanvraag, is onduidelijk.

·        Door verkopende partij is inmiddels een concept verkoopovereenkomst

opgesteld die uitgaat van verwerving door de Staat der Nederlanden. RMA

staat daarin ook vermeld als partij, in verband met beherende taak na

verwerving.

·        Gezien het voorlopig koopcontract tussen verkopende partij en RMA en

het gezamenlijke doel van verwerving door de Staat der Nederlanden, ligt

het niet voor de hand dat Staat er Nederlanden een eigen voorlopige

koopcontract aangaat dat in de plaats komt van dat van het RMA. Het

voorlopig koopcontract van RMA biedt op dit moment ook voldoende

waarborg voor de Staat der Nederlanden.

·        Wanneer Staat er Nederlanden in feite in de plaats treedt van het RMA en

een koopovereenkomst aangaat met verkopende partij, ligt het wel voor

de hand dat RMA – net als bij Marten en Oopjen – als partij bij de

koopovereenkomst nadrukkelijk afstand doet van de aanspraken

krachtens het voorlopig koopcontract. De koopovereenkomst zal

bovendien in die zin een ‘schone lei’ inhouden, dat daarin in beginsel ook

afspraken kunnen worden opgenomen die afwijken van bepalingen die

deel uitmaken van het voorlopig koopcontract (bv. de                 ).

·        Door de verkopende partij wordt er sterk op aangedrongen dat

ondertekening van de koopovereenkomst voor 24 november a.s.

plaatsvindt. Daarnaast verwacht deze dat de Staat der Nederlanden

uiterlijk morgen een reactie geeft op de concept koopovereenkomst.

·        Voor zover morgen al een reactie kan worden gegeven – ook RMA dringt

overigens aan op spoed – zal in elk geval de boodschap moeten zijn dat er

een ontbindende voorwaarde moet worden opgenomen: goedkeuring TK

en EK voor beschikbaarstelling budget.

6.   Proces en Tijdlijn

7.   Communicatiestrategie

      zie bijlage, q&a’s

8.   Werkafspraken

Actiepuntenlijst 10nov21

Nr Wie Wat Wanneer
af
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2a    MOCW heeft contact met fractievoorzitter VVD

2b     Tijdlijn afstemming TK

3a MOCW Afstm. met AZ over diplomatieke insp. FR

3b MOCW werkbezoek M.OCW aan Frankrijk

4a     lijst financieringsbronnen

4b       RMA vragen naar onderbouwing prijs

5a    juridisch stappenplan

5b    Voorlopig koopcontract

6a+b+c dubbelen met 2b, 3b en 2a.

7a       Woordvoeringslijn wens tot aankoop

8a    Kennismakingsoverleg FIN met RMA

8b    Hotspot in proza
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From:                                               
Sent Date:                         Wed Nov 10 13:56:39 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: x

Ha         ,

Eens hoor! Ik dacht aan     als contactpersoon die ongetwijfeld weet wie dat wel weet binnen het RMA. ��

Wel handig dat zij het overzicht houdt op onze vragen.
Bellen is prima. Ik zit in overleg, maar sluit aan als dat wenselijk is. Laat maar weten wanneer je even wil
bellen. En inderdaad is het goed als we de info zsm hebben.
Hartelijke groet,
       

                                                                                                 
                   

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06-          

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 13:51

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: x

Hi       ,

Op zich goede tekst. Ik denk overigens niet dat     daar zelf een antwoord op heeft. Verder zou ik ook nog
aan     willen vragen of zij en                kunnen aanschuiven bij onze overleggen op dinsdag en
woensdag.
Misschien kunnen we dat ook mondeling vragen.
Zal ik     gewoon even bellen zometeen en dan meteen even vragen naar een korte schets voor een
zichtbaarheids/educatieplan? Liefst deze week nog?
H. gr.         

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 12:40

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: x

Hoi         ,
Nav het overleg zojuist. Wat vind je hiervan?
///

Dag    ,

Met het oog op de Vaandeldrager zijn we op zoek naar aanvullende informatie over de
presentatie/educatie omtrent van het schilderij voor het geval het eenmaal verworven is.
Onze inschatting is dat ideeën voor de zichtbaarheid/educatie straks, nu al van belang kunnen zijn voor
het draagvlak voor dit initiatief.
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Wat zijn jullie plannen om het werk te tonen in het Rijksmuseum en elders in Nederland? Gezien de
herkomst zijn ook de ideeën tav uitwisseling met Franse instellingen relevant. Ook ideeën omtrent
educatie zijn interessant in dit kader.

Het gaat ons om een indicatie van de plannen om nu een indruk te krijgen van de zichtbaarheid van dit
werk straks.

We horen graag van je.

Hartelijke groet,

         en        

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06-          

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl10.2.e
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Nov 10 14:56:58 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: contact met Rijksmuseum

Dan allebei dinsdag overleg.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 14:30

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: contact met Rijksmuseum

Hi       ,
Zojuist gesproken met    .
Zij zegt dat de call option agreement vandaag is gedeeld met       .
Ze zal deze week een al vrij vergevorderd plan sturen waarin Rijksmuseum ingaat op hoe het schilderij
aan het Nederlandse publiek te tonen (inclusief tour door alle provincies)
    en waarschijnlijk ook         kunnen aanschuiven bij ons dinsdagoverleg. Daar ga ik haar dus voor
uitnodigen. Woensdag lukt     niet, maar         eventueel wel. Wil je dat ik         uitnodig voor het
woensdagoverleg, of zullen we eerst kijken of het werkoverleg voldoende oplevert?
H. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31 6            
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Nov 10 15:35:57 2021
To:                                   '                                                                                                        ;

                            '               @minfin.nl'
CC:
Subject:                             werkoverleg project x op dinsdag

Dag allen,

Even om jullie voor schrikken te behoeden: Conform wat we vandaag bespraken hebben we         
               van het Rijksmuseum, en                                     van het Rijksmuseum
uitgenodigd voor het werkoverleg van dinsdag voorafgaand aan het overleg op woensdag over project x.
Om zo kort mogelijke lijnen te hebben en zeker te weten dat we allemaal aan hetzelfde werken op
dezelfde manier.

Hartelijke groet,

        

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31 6            
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                            
Sent Date:                         Wed Nov 10 23:00:15 2021
To:                                                              (DJZ/PRIVAAT)
CC:
Subject:                            FW: Call Option Agreement
Attachments:                    Call Option Agreement signed copy.pdf(12694KB)

Beste      ,

Zie bijgaand de call option agreement. Relevant voor onze bespreking van morgenmiddag. Ik zal ook    
        van het Rijksmuseum daarvoor uitnodigen (wordt dan dus toch een webex ipv telefonisch).

Voor de volledigheid: niet te verspreiden buiten de groep van personen binnen FIN tot nu toe betrokken
bij dit dossier.

Met vriendelijke groet,

                          
                              
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T 06 -             
           @minocw.nl

..........................................

Van:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 13:58

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: Call Option Agreement

Beste       ,

Bijgaand stuur ik je de Call Option Agreement die het Rijksmuseum op 21 december 2021 heeft gesloten met

de verkoper van de WOA.

Het Rijksmuseum beschouwt de Nederlandse Staat in deze als &quot;adviser&quot; in de zin van artikel 6

van de Call Option Agreement (Confidentiality Clause). Voor de goede orde benadruk ik hierbij de inhoud van

de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen zoals in artikel 6 is bepaald.

Ik verneem het graag als je nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

               

Stichting Het Rijksmuseum
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From:                                                      
Sent Date:                         Thu Nov 11 07:18:06 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                            Re: Update X

Goedemorgen,

Dank voor de update       . Als ik kan escaleren ook richting FIN, trek aan de bel! En als je even wilt sparren over wat wel/niet in

het contract moet, heb ik vanmiddag best veel tijd.

                       

                            

Ministerie van OCW

> Op 10 nov. 2021 om 23:23 heeft                           @minocw.nl> het volgende geschreven:

>

>  Hoi       ,

>

> Even een korte update:

> - RMA heeft call option agreement inmiddels vertrouwelijk gemaild. Dateert al van december 2018. Doorgezonden naar         van

FIN om morgen samen te beoordelen. Incl. de vandaag ook geagendeerde concept koopovereenkomst.         RMA daar ook voor

uitgenodigd.

> - aan         RMA telefonisch laten weten dat vandaag door ons nog geen substantiële reactie kon worden gegeven, omdat we deze

week nog nodig hebben voor beoordeling contract.

> - ondanks meerdere pogingen geen contact kunnen leggen met      . Wel inmiddels toegang tot prozamap, maar daar zit slechts één

document in (de koopovereenkomst van destijds). Ik zal       morgen nogmaals contacten.

> - aandachtspunt: beschikbaarheid juristen bij FIN lijkt nog niet helemaal te matchen met vanochtend uitgesproken ambitieniveau

qua vaart in proces. Voor nu slechts signaal. Ik zal er alert op zijn en indien nodig aan de bel trekken.

>

> Vriendelijke groet,

>

>        

>

> Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Nov 11 09:41:39 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                            gezamenlijk aankopen?
Attachments:                    image001.jpg(42KB)

Hi       ,

Ik heb nog even gecheckt of ik in mijn archief iets kon vinden over al dan niet gezamenlijk aankopen met
de Franse Staat.

In een brief aan de TK (e-doc: 884281) hebben we hier in 2016 over gemeld:

Een brief aan de TK lijkt me een betrouwbare bron, of moet ik nog verder graven?

Of die wet in Frankrijk vervolgens gewijzigd is, hebben wij in Nederland natuurlijk niet gevolgd. Dat zou
een advocaat dan misschien inderdaad moeten uitzoeken (of we zouden dat discreet door de NL
ambassade in Frankrijk kunnen laten uitzoeken?)
Als je wil dat ik nog verder zoek, laat me dat dan even weten.
h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Nov 11 09:49:57 2021
To:                                                
CC:
Subject:                            nog een toelichting
Attachments:                    Overlegginsbrieven Portrettenverdrag.PDF(1261KB); image004.jpg(55KB)

Hi       ,
Ook in de toelichting op het verdrag tussen NL en FR mbt de aankoop van Marten en Oopjen wordt
gesproken over de onmogelijkheid van gezamenlijk eigendom in de Fr. wet:

Het verdrag met bijbehorende brief vind je in de bijlage.

                  
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31 6             
E            @minocw.nl

Ik werk                             
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Nov 11 10:19:13 2021
To:                                                
CC:                                                         ;               
Subject:                            RE: Update X
Attachments:                    RE: RE: RE : conclusions/work arrangement video call 10 November 2015; TR: RE: RE : conclusions/work

arrangement video call 10 November 2015; Rembrandt - draft protocol

Ha       ,

Dank voor de update. Ik ben mijn email-archief ingedoken, maar vind daarin geen stukken van Allen & Overy, wel een mailwisseling

met mijn (hele aardige) collega aan de Franse kant destijds waarin o.a. staat beschreven waarom het samen kopen van erfgoed in

Frankrijk wettelijk niet kan. Nu ik nog eens graaf in mijn herinnering heb ik het idee dat er door Fin vooral advies is ingewonnen bij

A&O over staatssteun-risico's en het koopcontract. Heb jij nog een ander beeld,       ?

Ik zoek nog even verder naar het advies zelf, maar weet niet zeker of wij dat destijds wel van Financien hebben gekregen.

Groet en we hebben en houden contact,

       

_________________________________________

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:              

M:              

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:               <           @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 10 november 2021 23:24

Aan:                   <             @minocw.nl>

CC:                         <                  @minocw.nl>;                <          @minocw.nl>

Onderwerp: Update X

Hoi       ,

Even een korte update:

- RMA heeft call option agreement inmiddels vertrouwelijk gemaild. Dateert al van december 2018. Doorgezonden naar         van

FIN om morgen samen te beoordelen. Incl. de vandaag ook geagendeerde concept koopovereenkomst.         RMA daar ook voor

uitgenodigd.

- aan         RMA telefonisch laten weten dat vandaag door ons nog geen substantiële reactie kon worden gegeven, omdat we deze

week nog nodig hebben voor beoordeling contract.

- ondanks meerdere pogingen geen contact kunnen leggen met      . Wel inmiddels toegang tot prozamap, maar daar zit slechts één

document in (de koopovereenkomst van destijds). Ik zal       morgen nogmaals contacten.

- aandachtspunt: beschikbaarheid juristen bij FIN lijkt nog niet helemaal te matchen met vanochtend uitgesproken ambitieniveau qua

vaart in proces. Voor nu slechts signaal. Ik zal er alert op zijn en indien nodig aan de bel trekken.

Vriendelijke groet,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                             
Sent Date:                         Thu Nov 11 12:04:10 2021
To:                                                     
CC:                                                                          
Subject:                            RE: Update X

Dankjewel       , voor deze mails uit je eigen archief! Geeft alweer de nodige extra richting.

Waarschijnlijk heeft       in haar inbox nog de 'detailed legal analysis' over de complicaties rond mede-eigenaarschap heeft, die door

               was toegezegd. A.s. dinsdag is pas gelegenheid om op haar laptop stukken in te zien; mogelijk heb ik dan prijs. Ik

sprak haar zojuist wel telefonisch al even, en zij gaf aan dat het zelfs voor Fransen destijds een ingewikkeld juridisch vraagstuk was.

Het is in elk geval niet zo, dat er één Franse wet is waar klip en klaar geregeld is dat de Franse staat geen mede-eigenaar kan zijn van

iets. Het ging om wettelijke regimes die in samenhang moesten worden gezien, ook in combinatie van gewoonterecht. Een jurist van

de Franse Raad van State moest er zelfs aan te pas komen. Niet iets dat zo maar te googlen is dus.

Dat brengt mij tot de vraag: denk jij dat FIN voor nu genoegen zou kunnen nemen met de korte toelichting in de mail van        

      , waaruit in feite al genoeglijk blijkt dat het binnen het Franse recht niet mogelijk is? Zou heel veel uitzoekwerk schelen...

Verder informeerde            van FIN of zij tbv het juridisch overleg FIN-OCW-RMA van straks kennis mocht nemen van de inhoud

van de definitieve koopovereenkomst m.b.t. Marten. Ik neem aan dat dat akkoord is (in de archieven van FIN had ze wel al concepten

aangetroffen).

Groeten,

       

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:                   <             @minocw.nl>

Verzonden: donderdag 11 november 2021 10:19

Aan:               <           @minocw.nl>

CC:                         <                  @minocw.nl>                 <          @minocw.nl>

Onderwerp: RE: Update X

Ha       ,

Dank voor de update. Ik ben mijn email-archief ingedoken, maar vind daarin geen stukken van Allen & Overy, wel een mailwisseling

met mijn (hele aardige) collega aan de Franse kant destijds waarin o.a. staat beschreven waarom het samen kopen van erfgoed in

Frankrijk wettelijk niet kan. Nu ik nog eens graaf in mijn herinnering heb ik het idee dat er door Fin vooral advies is ingewonnen bij

A&O over staatssteun-risico's en het koopcontract. Heb jij nog een ander beeld,       ?

Ik zoek nog even verder naar het advies zelf, maar weet niet zeker of wij dat destijds wel van Financien hebben gekregen.

Groet en we hebben en houden contact,

      

_________________________________________

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:               <           @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 10 november 2021 23:24

Aan:                   <             @minocw.nl>

CC:                         <                  @minocw.nl>                 <          @minocw.nl>

Onderwerp: Update X

Hoi       ,
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Even een korte update:

- RMA heeft call option agreement inmiddels vertrouwelijk gemaild. Dateert al van december 2018. Doorgezonden naar         van

FIN om morgen samen te beoordelen. Incl. de vandaag ook geagendeerde concept koopovereenkomst.         RMA daar ook voor

uitgenodigd.

- aan         RMA telefonisch laten weten dat vandaag door ons nog geen substantiële reactie kon worden gegeven, omdat we deze

week nog nodig hebben voor beoordeling contract.

- ondanks meerdere pogingen geen contact kunnen leggen met      . Wel inmiddels toegang tot prozamap, maar daar zit slechts één

document in (de koopovereenkomst van destijds). Ik zal       morgen nogmaals contacten.

- aandachtspunt: beschikbaarheid juristen bij FIN lijkt nog niet helemaal te matchen met vanochtend uitgesproken ambitieniveau qua

vaart in proces. Voor nu slechts signaal. Ik zal er alert op zijn en indien nodig aan de bel trekken.

Vriendelijke groet,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                             
Sent Date:                         Thu Nov 11 14:31:48 2021
To:                                                               (DJZ/PRIVAAT)'
CC:
Subject:                            RE: Call Option Agreement

Ja, heb ik voor je. Andermaal vertrouwelijk, zo je begrijpt.

Omvang van het bestand is 24mb, dus ik ga ‘m je via securetransfer toesturen.

Goed overleg trouwens net. Wel zo nuttig, bleek maar, om als juristen gezamenlijk even om tafel te
zitten. Zo’n 1-2-3-tje is dit immers echt niet.

Vriendelijke groet,

       

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: donderdag 11 november 2021 10:32

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Call Option Agreement

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Dank. Heb jij toevallig de SPA van de aankoop van de huwelijksportretten? Ik kan tot op heden (helaas) alleen maar
concepten vinden.

Groet       

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 23:00

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: FW: Call Option Agreement

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste      ,

Zie bijgaand de call option agreement. Relevant voor onze bespreking van morgenmiddag. Ik zal ook    
        van het Rijksmuseum daarvoor uitnodigen (wordt dan dus toch een webex ipv telefonisch).

Voor de volledigheid: niet te verspreiden buiten de groep van personen binnen FIN tot nu toe betrokken
bij dit dossier.

Met vriendelijke groet,

                          
                              
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T 06 -             
           @minocw.nl
..........................................

Van:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 13:58

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: Call Option Agreement
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Beste       ,

Bijgaand stuur ik je de Call Option Agreement die het Rijksmuseum op 21 december 2021 heeft gesloten met

de verkoper van de WOA.

Het Rijksmuseum beschouwt de Nederlandse Staat in deze als &quot;adviser&quot; in de zin van artikel 6

van de Call Option Agreement (Confidentiality Clause). Voor de goede orde benadruk ik hierbij de inhoud van

de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen zoals in artikel 6 is bepaald. 

Ik verneem het graag als je nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

              

Stichting Het Rijksmuseum

                 

                   

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona




 
x 

 
x 

 
x

Please think before you print

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Nov 11 15:46:17 2021
To:                                                 
CC:                                                                          
Subject:                            Re: Update X

Dag       ,

Het definitieve koopcontract van Ma(a)rten delen is prima hoor. De aankoop was destijds veel ingewikkelder was

vanwege de gezamenlijke aanschaf, dus sommige bepalingen zijn mogelijk niet van toepassing deze keer?

En ik zou zeker tekstpassages uit de mail van                delen, die waren de uitkomst van echt grondig uitzoekwerk

en overleg tussen juristen. Mogelijk heeft       daar nog wel aantekeningen van ergens.

Het zou echt zonde zijn, van het geld en van de tijd, om dat over te doen. Voor het aankoopproces waar we nu mogelijk

in terecht gaan komen is dat ook niet nodig.

Hopelijk vind je hiervoor gehoor bij jouw collega en anders ga ik in conclaaf met     .

In de tussentijd blijf ik nog ff doorzoeken naar het advies van A&amp;O.

Groet,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 11 nov. 2021 om 12:04 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dankjewel       , voor deze mails uit je eigen archief! Geeft alweer de nodige extra richting.

Waarschijnlijk heeft       in haar inbox nog de 'detailed legal analysis' over de complicaties rond mede-eigenaarschap
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heeft, die door                was toegezegd. A.s. dinsdag is pas gelegenheid om op haar laptop stukken in te zien;

mogelijk heb ik dan prijs. Ik sprak haar zojuist wel telefonisch al even, en zij gaf aan dat het zelfs voor Fransen destijds

een ingewikkeld juridisch vraagstuk was. Het is in elk geval niet zo, dat er één Franse wet is waar klip en klaar geregeld

is dat de Franse staat geen mede-eigenaar kan zijn van iets. Het ging om wettelijke regimes die in samenhang moesten

worden gezien, ook in combinatie van gewoonterecht. Een jurist van de Franse Raad van State moest er zelfs aan te

pas komen. Niet iets dat zo maar te googlen is dus.

Dat brengt mij tot de vraag: denk jij dat FIN voor nu genoegen zou kunnen nemen met de korte toelichting in de mail

van               , waaruit in feite al genoeglijk blijkt dat het binnen het Franse recht niet mogelijk is? Zou heel veel

uitzoekwerk schelen...

Verder informeerde            van FIN of zij tbv het juridisch overleg FIN-OCW-RMA van straks kennis mocht nemen

van de inhoud van de definitieve koopovereenkomst m.b.t. Marten. Ik neem aan dat dat akkoord is (in de archieven

van FIN had ze wel al concepten aangetroffen).

Groeten,

       

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 11 november 2021 10:19

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Update X

Ha       ,

Dank voor de update. Ik ben mijn email-archief ingedoken, maar vind daarin geen stukken van Allen &amp; Overy, wel

een mailwisseling met mijn (hele aardige) collega aan de Franse kant destijds waarin o.a. staat beschreven waarom het

samen kopen van erfgoed in Frankrijk wettelijk niet kan. Nu ik nog eens graaf in mijn herinnering heb ik het idee dat er

door Fin vooral advies is ingewonnen bij A&amp;O over staatssteun-risico's en het koopcontract. Heb jij nog een ander

beeld,       ?

Ik zoek nog even verder naar het advies zelf, maar weet niet zeker of wij dat destijds wel van Financien hebben

gekregen.

Groet en we hebben en houden contact,

       

_________________________________________

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag Postbus 16375 | 2500 BJ Den

Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 10 november 2021 23:24

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;
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CC:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Update X

Hoi       ,

Even een korte update:

- RMA heeft call option agreement inmiddels vertrouwelijk gemaild. Dateert al van december 2018. Doorgezonden

naar         van FIN om morgen samen te beoordelen. Incl. de vandaag ook geagendeerde concept koopovereenkomst.

        RMA daar ook voor uitgenodigd.

- aan         RMA telefonisch laten weten dat vandaag door ons nog geen substantiële reactie kon worden gegeven,

omdat we deze week nog nodig hebben voor beoordeling contract.

- ondanks meerdere pogingen geen contact kunnen leggen met      . Wel inmiddels toegang tot prozamap, maar daar

zit slechts één document in (de koopovereenkomst van destijds). Ik zal       morgen nogmaals contacten.

- aandachtspunt: beschikbaarheid juristen bij FIN lijkt nog niet helemaal te matchen met vanochtend uitgesproken

ambitieniveau qua vaart in proces. Voor nu slechts signaal. Ik zal er alert op zijn en indien nodig aan de bel trekken.

Vriendelijke groet,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Nov 11 16:50:06 2021
To:                                                    
CC:
Subject:                             FW: Verslag Rembrandt 10nov21(concept).docx
Attachments:                     Verslag Rembrandt 10nov21(concept).docx(100KB)

Dag       ,
                                           !
Hopelijk heb je een fijne dag en maak je er nog een mooie avond van.
Graag stuur ik je het conceptverslag van gisteren met actiepunten, ter goedkeuring. Zodra ik die van je
heb, zal ik verslag + actielijst rondsturen voor het overleg van dinsdag, waar intussen ook            , en
    en         van het Rijksmuseum bij aansluiten.

Hartelijke groet,
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Fri Nov 12 10:03:15 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                             RE: Vandaag even telefonisch contact?

Prima. Bel ik je om 14.00 uur.

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 12 november 2021 10:02

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Re: Vandaag even telefonisch contact?

Hoi      ,

Jazeker, heb ik. 14.00 uur bijvoorbeeld?

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 nov. 2021 om 09:48 heeft                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt; het

volgende geschreven:



Hoi       ,

Heb jij tijd om vanmiddag even te bellen om het proces verder af te stemmen?

Groet       

                   
             jurist Privaatrecht

Ministerie van Financiën - Ministry of Finance
Directie Juridische Zaken - Legal Affairs Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | The Netherlands
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag | The Netherlands
.................................................................................
T (070)         
M 06            
www.minfin.nl

&lt;image001.gif&gt;

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                
Sent Date:                         Sun Nov 14 22:33:42 2021
To:                                                      
CC:                                                 
Subject:                            Verslag
Attachments:                    Kopie van Verslag Rembrandt 10nov21(concept).docx(101KB)

Ha         ,

Mooi verslag! Heb hier en daar wat aangepast omdat sommige zaken voor ons vanzelfsprekend zijn, maar

straks voor externe lezers wat minder :-)

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From:                                             
Sent Date:                         Mon Nov 15 08:28:27 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            FW: Update x

Van                    &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: zaterdag 13 november 2021 10:13

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Update x



Dank,         Het laat wederom zien dat we hier met een veel zakelijker ‘verkoper’ te maken hebben, dus echt

belangrijk om de vragen goed beantwoord te krijgen!

Groet en een fijn weekend,

      

                                                                         

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 13 nov. 2021 om 00:27 heeft                &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Thanks,

Lijkt me duidelijke info om enige reserve te betrachten .
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Hgr

       

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 12 nov. 2021 om 23:31 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi       ,

Weer een korte update. Gisteren de conceptovereenkomst doorgenomen met de juriste van FIN,           
van RMA en            . Vandaag nog nader gesproken met de juriste van FIN (zij had inmiddels ook kort
telefonisch onderhoud met Allen &amp; Overy gehad). FIN-juriste en ik zorgen ervoor dat het totaal van
onze opmerkingen maandag gebundeld wordt, zodat e.e.a. dinsdag in de OCW/-FIN-werkgroep kan
worden besproken.         van RMA en             sluiten dan ook aan.

Het leek        en mij goed wel alvast even de belangrijkste noties voor nu met je te delen. Zie daarvoor
bijgaand document.

Goed weekend!

Vriendelijke groet,

       

&lt;voorlopige opmerkingen concept koopOVK 2021-11-12.docx.awsec&gt;
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From:                                                      
Sent Date:                         Mon Nov 15 12:01:17 2021
To:                                                 
CC:                                                                    
Subject:                            Re: Update x

Ha       ,

Ik snap het! Dank.

                       

                            

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

........................................................................

tel:  &#43                  

e-mail:                   @minocw.nl

Op 15 nov. 2021 om 11:15 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  Ha            ,

In één woord: staatssteun. Nou ja, eigenlijk twee woorden: *ongeoorloofde* staatssteun. Bij de

huwelijksportretten is aanvankelijk overwogen het RMA middelen toe te kennen om het museum in staat te

stellen zelf te verwerven. Toen is geoordeeld dat dit in strijd zou zijn met de staatssteunregels. (Hoe zich dat

verhoudt tot andere gevallen van aanwerving, waar jij aan refereert, weet ik niet. Daarvoor heb ik net te weinig

parate kennis van het voormalig DCE-beleidsterrein. Mijn beeld/vermoeden is dat het bij werken die door Ew-

musea voor de Staat worden aangeworven vooral gaat om legaten en schenkingen - zodat staatsteun überhaupt

geen issue is - en daar waar werken wel worden aangekocht, de financiering afkomstig is uit eigen middelen of

algemeen toegankelijke subsidieregelingen, dan wel beschikbaar wordt gesteld door private derde partijen.)

Uit nadere bestudering van de Call Option Agreement begrijp ik overigens dat                             
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Morgen en woensdag nader te bespreken!

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 nov. 2021 om 18:51 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

het volgende geschreven:

  Dank       , fijn dat jullie het zo goed bekeken hebben samen!

Ik heb nog één waarschijnlijk domme vraag en dat is waarom willen we eigenlijk dat de Staat koopt, en niet het

RMA die het daarna toevoegt/overdraagt aan de Rijkscollectie? Dat gebeurt toch veel vaker?

Zou je dan de problemen die evt discontinuïteit in de (beoogde) koper met zich meebrengt niet ondervangen?

Groet,

                       

                            

Ministerie van OCW

Op 12 nov. 2021 om 23:31 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Hoi       ,

Weer een korte update. Gisteren de conceptovereenkomst doorgenomen met de juriste van FIN,           
van RMA en            . Vandaag nog nader gesproken met de juriste van FIN (zij had inmiddels ook kort
telefonisch onderhoud met Allen &amp; Overy gehad). FIN-juriste en ik zorgen ervoor dat het totaal van
onze opmerkingen maandag gebundeld wordt, zodat e.e.a. dinsdag in de OCW/-FIN-werkgroep kan
worden besproken.         van RMA en             sluiten dan ook aan.

Het leek        en mij goed wel alvast even de belangrijkste noties voor nu met je te delen. Zie daarvoor
bijgaand document.

Goed weekend!

Vriendelijke groet,
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&lt;voorlopige opmerkingen concept koopOVK 2021-11-12.docx.awsec&gt;



From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov 15 16:20:14 2021
To:                                                      
CC:
Subject:                            FW: Project x 2021.xlsx
Attachments:                     Project x 2021.xlsx(12KB)

Hoi         ,

Zie hierbij.        heeft gereageerd,        nog niet, maar dat kan ook morgen in overleg.

Groetjes
     

Van:                 

Verzonden: maandag 15 november 2021 13:05

Aan: '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Project x 2021.xlsx

Hoi       ,       ,

Hierbij nieuwe versie van de lijst dekkingsopties; graag jullie reactie.

Groetjes
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Mon Nov 15 16:24:53 2021
To:                                                     ;               
CC:
Subject:                             RE: Voorlopige stukken t.b.v. overleg dinsdag

Ik ben op dit moment bezig met de stukken. Geen probleem als ik het na moet sturen.

Groet       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 15 november 2021 16:18

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Voorlopige stukken t.b.v. overleg dinsdag

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Dag      ,
Ik wil graag de agenda en liefst ook zoveel mogelijk de stukken voor morgenochtend sturen. Lukt dat jou
nog op korte termijn, of zal ik aangeven dat jij stukken nastuurt?
Hartelijke groet,
        

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: maandag 15 november 2021 12:55

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Voorlopige stukken t.b.v. overleg dinsdag

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Hoi       ,

Dank. Ik ga het aanvullen waar nodig en sturen naar         .

Groet       

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 15 november 2021 01:55

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Voorlopige stukken t.b.v. overleg dinsdag

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Beste      ,

Zoals afgelopen vrijdag telefonisch besproken, stuur ik je hierbij een aanzet voor:

-      tekstvoorstellen in de concept Sale and Purchase agreement; en

-      een oplegger voor het overleg van a.s. dinsdag.

Ik hoop dat dit voor nu voldoende is voor jou om op voort te kunnen borduren.                          
(                               . Ben voor evt. vragen wel telefonisch bereikbaar). Zou jij de stukken
daarom, als je gereed bent, ter agendering naar collega                   willen mailen (zie cc)? 

Vriendelijke groet,

       Kooij
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  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.



From:                                             
Sent Date:                         Tue Nov 16 11:09:38 2021
To:                                                               DJZ/PRIVAAT)
CC:
Subject:                            Call Option Agreement

FYI, dit mailde ik gisteren nog aan OCW-collega&#8217;s m.b.t. de Call Option Agreement:

Uit nadere bestudering van de Call Option Agreement begrijp ik overigens dat                             

                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                                

Fijn dat jij vandaag aan de slag wilt gaan met de input voor het RMA!

Vriendelijke groet,
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Nov 16 15:58:48 2021
To:                                                     
CC:                                                ;                
Subject:                            Re: agenda+stukken voor overleg 17nov21 10.30 uur (graag akkoord retour door       )

Dag       ,

Aan die nota wordt al gewerkt. Komt snel.

H. gr.          

Op 16 nov. 2021 om 15:49 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

  Ha         ,

Akkoord zo! Ik heb toevallig net MOCW even bijgepraat over financien en aankoopcontract, zij zou graag

ergens vanaf donderdag contact gaan zoeken met MFIN over een paar zaken waar zij beide de politieke knopen

over door moeten hakken. Misschien kunnen we alvast een nota met beslispunten rond het budget en de

aankoop in de steigers gaan zetten?

Groeten,

      

————————————————————-

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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Op 16 nov. 2021 om 15:22 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Beste       ,

Bij deze de stukken die ik vandaag wil doorsturen aan de leden van de werkgroep Project X.

1.  Agenda van morgen (met belangrijkste aantekeningen uit het werkoverleg van vandaag)

2.  Bijlage: verslag met actiepuntenlijst van het overleg van 10nov21.

3.  Bijlage: update lijst financieringsbronnen

4.  Bijlage: voorlopig SPA (Sale &amp; Purchase Agreement)

5.  Bijlage: juridische opmerkingen bij het SPA

6.  Bijlage:  com. Plan. RMA over het schilderij

E.e.a. op basis van het gesprek wat vandaag met het rompteam in dit verband reeds is besproken.
Graag jouw akkoord op doorsturen richting werkgroep van morgen.
h. gr.         

&lt;agenda Rembrandt 17nov21.docx.awsec&gt;

&lt;Sale and Purchase agreement -- 08 11 2021 PRDF-4684486_         2021-11-15.doc.awsec&gt;

&lt;voorlopige opmerkingen concept koopOVK(15nov21).docx.awsec&gt;

&lt;CM plan Vaandeldrager versie nov 11.docx.awsec&gt;

&lt;Project x 2021.xlsx.awsec&gt;

&lt;Verslag Rembrandt 10nov21.docx.awsec&gt;
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From:                                                  
Sent Date:                         Tue Nov 16 16:51:29 2021
To:                                                                                                                                        

                                                                     @minfin.nl'; '              @minfin.nl'
CC:
Subject:                             agenda+stukken voor overleg 17nov21 10.30 uur
Attachments:                     Sale and Purchase agreement -- 08 11 2021 PRDF-4684486_         2021-11-15.doc(168KB); voorlopige

opmerkingen concept koopOVK(15nov21).docx(22KB); CM plan Vaandeldrager versie nov 11.docx(51KB);
Project x 2021.xlsx(12KB); Verslag Rembrandt 10nov21.docx(101KB); Reactie aan verkopende partij namens
de Nederlandse staat.docx(14KB); agenda Rembrandt 17nov21.docx(104KB)

Beste allen,

Bij deze de stukken voor het overleg van morgen 17nov21, 10.30u.

1.  Agenda van morgen (met belangrijkste aantekeningen uit het werkoverleg van vandaag)

2.  Bijlage: verslag met actiepuntenlijst van het overleg van 10nov21.

3.  Bijlage: update lijst financieringsbronnen

4.  Bijlage: concept SPA (Sale &amp; Purchase Agreement)

5.  Bijlage: juridische opmerkingen bij het SPA

6.  Bijlage: conceptreactie aan verkopende partij namens NL

7.  Bijlage: com. Plan. RMA over het schilderij

E.e.a. op basis van het gesprek wat vandaag met het rompteam in dit verband reeds is besproken.

h. gr.          
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Voorlopige opmerkingen bij de concept koopOVK Vaandeldrager

1.   Eigenaarschap verkopende partij

·        Blijkens de concept OVK in samenhang bezien met de Call Option Agreement is aan de

zijde van de verkoper sprake van een trustconstructie. Anders dan bij de verwerving

van Maerten is de verkoper geen natuurlijk persoon uit het geslacht De Rothschild

(destijds was dat                                 , met                   als agent)

maar een rechtspersoon, te weten:

                                                                                 

                     

·        Afgaande op een van de bijlagen bij de Call Option Agreement, gesloten tussen de

verkopende partij en het RMA, is             een onderneming gevestigd       

            , met                     en                  als directeuren. Beiden zijn

verbonden aan voornoemd                         .

·        Op dezelfde bijlage wordt vermeld, dat                 , een onderneming gevestigd

                                    , een belang van 100 procent bezit in            .

Voor zover bekend, is                  ooit opgezet door/voor               

                      .

·        Onduidelijk is wanneer het kunstwerk in eigendom zou zijn overgegaan van             

              op            . De concept OVK vermeldt in elk geval dat         

(                                                            

Aandachtspunt: los van de mogelijke politieke gevoeligheden wanneer de Staat een

transactie als deze aangaat met een trustconstructie, moet er over het eigenaarschap meer

helderheid worden verschaft. Anders dan bij de verwerving van Maerten is er nu bv. geen

notariële akte beschikbaar waarin wordt bevestigd dat de verkopende partij volledig

eigenaar is van het kunstwerk. Aangenomen mag worden dat er een overeenkomst of

ander formeel document bestaat, dat de basis vormde voor overgang van eigendom van

                          op            . Voor tekening van de SPA moet hier helderheid

over worden gegeven.

2.   Expiratie Call Option Agreement?

·        FIN heeft deze week bij Allen & Overy een eerste advies ingewonnen. Allen & Overy

wijst erop dat de door verkopende partij en het RMA op 21 december 2018 gesloten

Call Option Agreement, uitgaande van een tekstuele interpretatie daarvan, reeds is

komen te vervallen. In de Call Option Agreement is namelijk overeengekomen dat     

                                                                                         

                                  

·        Blijkens de concept OVK zou de verkopende partij op 21 januari 2019 een aanvraag

voor een exportvergunning hebben aangevraagd. Zoals inmiddels bekend, heeft de

Franse minister van Cultuur die exportvergunning geweigerd bij beslissing van 9 april

2019 (gepubliceerd op 19 april 2019), waarna de zgn. 30-maandentermijn is gaan

lopen waarbinnen het kunstwerk niet mag worden geëxporteerd.

·        Na afloop van de 30-maandentermijn zal de verkopende partij, althans voor zover de

Franse overheid dan niet zelf al een bod heeft gedaan (of het kunstwerk heeft

bestempeld als ‘Monument’), een nieuwe aanvraag kunnen indienen, op basis waarvan

de Franse minister van Cultuur op dat moment waarschijnlijk niets anders zal kunnen

doen dan alsnog een exportvergunning afgeven.

·        De beslissing op die nieuwe aanvraag zal feitelijk echter een tweede beslissing omtrent

de exportvergunning inhouden. Formeel gezien was er immers al met de beslissing van

9 april 2019 (of 19 april 2019, als de publicatiedatum wordt aangehouden), sprake van

een                                                                      .

Vraag/aandachtspunt: wat is het risico/scenario wanneer de verkopende partij zich –

bijvoorbeeld als een andere geïnteresseerde partij zich meldt – op een dergelijke
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grammaticale interpretatie zou beroepen? Is er een risico dat de verkoper alsnog besluit

het werk aan een andere partij te verkopen?

3.   Authenticiteit kunstwerk

In de OVK m.b.t. Maerten is opgenomen:

                                                                      

           

Een vergelijkbare bepaling staat niet in de nu voorliggende concept OVK, terwijl in de Call

Option Agreement is opgenomen:

                                                                          

                                                                                 

                                                                             

        

Vraag: waarom is deze bepaling geschrapt in de concept OVK? Daarnaast: wat was de

reden voor de beperking in tijd in de oorspronkelijke bepaling?

Voor NL van belang dat er een ongelimiteerde garantie wordt gegeven.

4.   Partijen

·                                                                                 

·                                                                                        

                                                                        

                                                                           

                                                                               

                                                                              

                                                                             

                                                                                 

     

·                                                                                          

                                                                                

                                      

Vraag: Geadviseerd wordt om zelfde lijn aan te houden als bij verwerving Maerten.

Aandachtspunt: voor zover de Call Option Agreement op dit moment nog niet is

geëxpireerd, zal de exclusiviteit daarvan met een OVK tussen enkel de verkopende partij

en de Staat worden doorbroken. Dat roept de vraag op of het in dat geval niet zuiver zou

zijn als,                                                , de partijen bij de Call Option

Agreement over en weer bevestigen dat die niet meer van kracht is. Mocht echter de Staat

het kunstwerk na afsluiten van de OVK niet verwerven als gevolg van een of meer

intredende ontbindende voorwaarden (bv. parlement stemt niet in), dan kan het RMA niet

langer terugvallen op de Call Option Agreement.

Aandachtspunt: indien de financiering van het kunstwerk niet volledig bij de Staat komt

te liggen (zoals wel het geval was bij Maerten), maar ook middelen ter beschikking worden

gesteld door/via het RMA, ligt het in de rede om daaromtrent een afzonderlijke

overeenkomst aan te gaan tussen de Staat en het RMA.

5.   Overwegingen

In de concept OVK staat vermeld:
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Aandachtspunt: Allen & Overy betwist de datum van 24 november 2021 als datum

waarop de ‘export standstill’ zou aflopen. Zij stellen dat niet het moment van ontvangst van

de weigering een exportvergunning af te geven bepalend is (in dit geval zou de ontvangst

op 24 mei 2019 hebben plaatsgevonden), maar het moment waarop die beslissing is

genomen, dan wel gepubliceerd (in dit geval: 9 april 2019 of 19 april 2019). Dat laatste

betekent dat er inmiddels een exportvergunning kan worden aangevraagd (tenzij FR voor

9/19 oktober nog een bod heeft uitgebracht). A&O gaf daarnaast aan dat indien de FR geen

bod heeft gedaan binnen de 30 mnd, de exportvergunning in beginsel niet meer geweigerd

kan worden.

Verder staat vermeld:

                                                                       

                                                          

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                    

                                                                                      

                                                                            

                                                                                         

                                     

6.   Algemeen

Aangeraden wordt om zoveel als mogelijk voor betaling, levering en eigendomsoverdracht

aan te sluiten bij hetgeen is afgesproken in de SPA Maerten. Dit zijn essentiële elementen

van een SPA die niet pas na sluiting van een SPA overeengekomen dienen te worden. In de

huidige SPA is dit nu onvoldoende opgenomen.
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Ambtelijk overleg FIN en OCW

Omschrijving Project X

Vergaderdatum en -tijdstip 17 november 2021, 10.30 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Verslag en actiepunten 10nov21

(zie verslag en actiepuntenlijst in bijlage)

2.   Afstemming Parlement

3.   Afstemming Frankrijk

4.   Uitwerking Financieel

(zie bijlage met naam ‘project x 2021’ voor lijst mog. Fin. Bronnen)

Terugkoppeling uit werkoverleg 16nov21:

-      In de COA staat een prijs van € 165 mln. Maar in de contacten tussen

verkoper en RMA wordt nu gesproken over € 175 mln. Er moet een

onderbouwing komen over de verhoging.

-      RMA meldt dat verkoper z.s.m. de koopovereenkomst wil sluiten.

-      Het is onwaarschijnlijk dat de verkoper nog in 2021 verwacht betaald te

worden.

-      Bij communicatie met Parlement moet prijs helder zijn, en ook de

onderliggende financiering moet klaar zijn.

5.   Uitwerking Juridisch

     (zie bijlage ‘SPA’ en ‘voorlopige opmerkingen concept koopOVK’)

Terugkoppeling uit werkoverleg 16nov21:

-      Belangrijkste aspecten bij SPA:

o    1 zekerheid van eigendom verkoper,

o    2 voorbehoud goedkeuring parlement,

o    3 voorbehoud financiering.

-      Ad 1. Er moet zekerheid komen over het eigendom van het werk.

Afgesproken dat RMA dit nagaat bij de advocaat van de verkoper.

-      Daarnaast belangrijk dat                                                 

-      Zoveel mogelijk praktische zaken rond overdracht e.d. in

koopovereenkomst zetten en vooraf afspreken.

Pagina 1 van 2
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-      Verkoper verlangt een signaal dat er progressie in het proces zit.

Afgesproken dat FIN punten op papier zet, die deelt met RMA en die zet

door naar verkoper. Die punten zullen gaan over onze aandacht voor de

authenticiteit en eigenaarschap. Dat moet voldoende signaal zijn dat we

er serieus mee aan de slag zijn. (zie bijlage voor concept)

-     Nav vraag FIN over gezamenlijk eigendom FR en NL. Gezamenlijk

eigendom van het werk tussen NL en FR is niet gemakkelijk, alleen via

omweg. Graag op 17nov21 bespreken of we deze optie verder willen

onderzoeken.

6.   Proces en Tijdlijn

7.   Communicatiestrategie

8.   Werkafspraken

Actiepuntenlijst 17nov21

Nr Wie Wat Wanneer
af

2a    MOCW heeft contact met fractievoorzitter VVD

2b     Tijdlijn afstemming TK

2c       RMA om introductieplan schilderij aan NL.

3a MOCW Afstm. met AZ over diplomatieke insp. FR

3b MOCW werkbezoek M.OCW aan Frankrijk reeds

3c    Uitzoeken of het een optie is om samen met FR
te kopen.

4a     lijst financieringsbronnen

4b       RMA vragen naar onderbouwing prijs reeds

5a    juridisch stappenplan

5b    Voorlopig koopcontract

5c   , 
       

Juristen OCW, FIN en RMA werken deze week
(wk 45) nog aan het koopcontract

5d    RMA uitnodigen voor overleggen Reeds

5e    COA bij RMA opvragen Reeds

5f    OCW-archief voor jurist OCW ontsluiten reeds

6a+b+c dubbelen met 2b, 3b en 2a.

7a       Woordvoeringslijn wens tot aankoop

8a    Kennismakingsoverleg FIN met RMA reeds

8b    Hotspot in proza
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From:                            (DJZ/PRIVAAT) < @minfin.nl> 
Sent Date:                         Wed Nov 17 11:08:01 2021
To:                                  
CC:
Subject:                            joint ownership
Attachments:                     Note de   acquisition de deux tableaux de Rembrandt 16 11 2015.pdf(957KB); Joint

ownership - legal analysis and way forward

 jurist Privaatrecht

Ministerie van Financiën - Ministry of Finance
Directie Juridische Zaken - Legal Affairs Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | The Netherlands

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag | The Netherlands

.................................................................................

T (070)   

M 06    

www.minfin.nl

  ________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                       (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 17 12:14:27 2021
To:                                                   ;               
CC:                                                     
Subject:                            RE: NTB MOCW Rembrandt.docx
Attachments:                     NTB MFIN MOCW Rembrandt_st.docx(103KB)

Ha          ,       ,

Hierbij nog mijn aanvullende toelichting bij de financiele dekkingsopties. Ik hoor het graag als jullie hier suggesties bij
hebben.

Groetjes,       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:06

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  

&lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dank je wel voor deze snelle schakeling,       , ik wil daar verder niet tussen zitten, dus graag @       

en @     :  kunnen jullie de informatie over vragen die uitstaan over koopcontract bij de verkoper
en beslispunten rond ontbindende dan wel opschortende voorwaarden formuleren?
       en ik buigen ons over het communicatieve aspect in de nota. We hebben reeds vragen bij onze
afdeling COM uit staan.

Graag ontvang ik jullie bijdragen vóór 15.00 uur. Vervolgens probeer ik de nota vóór 17.00 bij        en
     te krijgen.

Hartelijke groet,

         

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:37

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;        

       &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dank je wel voor de aanzet         !
Op basis van het gesprek zojuist heb ik een voorstel gedaan voor de beslispunten die door        genoemd werden.
Ik hoop dat jullie deze zo herkennen.
Ik heb de tabel van           als toelichting gebruikt bij het punt van de dekking; ik maak hier nog een korte
toelichting bij die ik zal nasturen (moet nu naar een ander gesprek). Laten we hier ook even onderling over schakelen
als dat handig is,           en       .
De andere beslispunten behoeven nog invulling en toelichting. Voor de efficiëntie heb ik meteen       en        in cc
gezet voor het juridische deel – misschien handig dat jullie daar samen even over schakelen.         , jij weet vast
wie je moet hebben voor de overige punten.

Mvg,        

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 16 november 2021 17:51

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;
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Onderwerp: NTB MOCW Rembrandt.docx

Beste      ,           en       ,

Ik heb een allereerste opzet voor een nota richting ministers gemaakt. Hij is bij lange na nog niet af, dus
ik wou ‘m niet naar de hele groep sturen, maar ik wil ‘m alvast wel met jullie delen.
Ik heb er voorlopig 1 besluitpunt in staan, namelijk dat de ministers akkoord gaan met de aankoopprijs.
Ik heb het idee dat deze nota deze week al richting ministers zou moeten gaan.
Kunnen jullie meelezen en opmerkingen en suggesties geven? Veel dank.

Hartelijke groet,

         

  ________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                               
Sent Date:                         Wed Nov 17 14:01:28 2021
To:                                                      
CC:
Subject:                             FW: qa's aankoop Rembrandt.docx
Attachments:                     qa's aankoop Rembrandt.docx(19KB)

Hi         ,

Gezien de reactie van COM en de planning zou ik de concept QenA en spreeklijn in de nota opnemen.

Over prijs en dekking is het nu denk ik nog te vroeg voor QenA, gezien de discussie in overleg en de

beslispunten die er nog zijn.

Ok?

Hartelijke groet,

      

                      

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:                

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

Van:                 

Verzonden: woensdag 17 november 2021 13:54

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Dag         en        ,

Dank voor je bericht! Zeker spannend. &#128521;

Je stelt twee terechte vragen: prijs en dekking. As we speak is dit nog onderwerp van gesprek. Daarvoor

zijn eerst nog een paar beslispunten op te lossen. Die komen ook in de nota aan bod.

@        , ook voor jou alvast onze voorzet voor de QenA en de spreeklijn. Aanvullingen zijn zeer

welkom.

                                                                                                        

                            

                                                 

Hartelijke groet,

      

                      

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:                

fax:              

e-mail:             @minocw.nl
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Van:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:38

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Ha        ,

Spannend dit!

Ik mis de Q&amp;A:

*   Hoe duur is het?

*   Hoe wordt dit betaald?

Daarnaast: goed om dit verder met         op te pakken,                                    

                                                                     

                                                           maar daarom goed om dit met         op te

pakken.                                                                 Dan komt zijn vervange         

        ook al goed ingevoerd op cultuurdossier.

Gr        

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:51

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: qa's aankoop Rembrandt.docx

Urgentie: Hoog

Dag        ,

Hoe is het ermee?

We zijn bezig met project X en willen op korte termijn met COM een woordvoeringslijn ontwikkelen voor

MOCW. In de bijlage heb ik alvast een voorzet gedaan voor een spreeklijn en QenA’s. Wat vind je hiervan?

We zijn bezig met een nota voor MOCW, maar dit willen we alvast aan je voorleggen voor je reactie.

Hartelijke groet,

      

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



From:                                               
Sent Date:                         Wed Nov 17 14:50:34 2021
To:                                                                       
CC:                                                     
Subject:                             RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Dag         en        ,
Dank! Dat zullen we doen. Er wordt nog gewerkt aan een nota met meer info en beslispunten voor MOCW.
Komt naar jullie toe via lijn.
Wordt vervolgd,
Hartelijke groet,
      

                      

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:                

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

Van:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 14:47

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Ik ben net ook even bijgepraat door mocw.
Hoor dat dit wellicht volgende week al gaat spelen.
Hou daarom         en mij maar allebei aangehaakt. (                               )
Op moment dat het naar TK gaat zullen we daar ook communicatie omheen gaan organiseren.

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 13:54

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx
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From:                                                
Sent Date:                         Wed Nov 17 15:04:15 2021
To:                                                                                                   
CC:
Subject:                             NTB MFIN MOCW Rembrandt_   docx
Attachments:                     NTB MFIN MOCW Rembrandt_   docx(108KB)

Zie enkele aanpassingen in het financi&euml;le deel.
Over de lpo nog wat achtergrond: voorjaar 2019 hebben we samen met Fin uitgebreid
ge&iuml;nventariseerd welke lpo op de begroting juridisch verplicht was en een groot deel van de juridisch
niet verplichte lpo ingezet als dekking voor problematiek. Voor cultuur was het niet juridisch verplichte
deel toen ca 8 miljoen, die uiteindelijk niet is ingezet omdat is besloten cultuur uit te zonderen. Het
bedrag per jaar kan dus anders uitvallen, door lpo percentages of wellicht is er intussen ook iets
veranderd in de verplichtingen. Het is daarom echt een orde grootte bedrag.
Zoals ik met        al telefonisch besprak; dit geld staat nu natuurlijk nog niet op de begroting dus om het
in te zetten zou een constructie moeten worden bedacht.

Groetjes
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From:                                               
Sent Date:                         Wed Nov 17 15:20:37 2021
To:                                                    ;                   
CC:                                                    
Subject:                             RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Dag        ,
Dank! Mooi zo.
En ja: De inzet is er op gericht om deze bijzondere aankoop te realiseren, niet om tevens het

aankoopbeleid te beëindigen. &#128521; Dekking is nog onderdeel van gesprek.

Het betreft hier natuurlijk een uitzonderlijk werk in de buitencategorie (=topwerk van een topkunstenaar).
Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:               

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

Van:                   &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:01

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Hi        ,

Ik was gelukkig al beetje bijgepraat op dit onderwerp. Dank voor de Q&amp;A. Toevoegingen van        
zijn inderdaad ook mijn eerste vragen. Aanvullende vraag kan nu zijn: Mocht er andere musea zijn die ook
graag een werk zouden hebben in hun collectie, kunnen zij dan ook bij u aankloppen?

Groeten         

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 13:54

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Dag         en        ,

Dank voor je bericht! Zeker spannend. &#128521;

Je stelt twee terechte vragen: prijs en dekking. As we speak is dit nog onderwerp van gesprek. Daarvoor
zijn eerst nog een paar beslispunten op te lossen. Die komen ook in de nota aan bod.

@        , ook voor jou alvast onze voorzet voor de QenA en de spreeklijn. Aanvullingen zijn zeer
welkom.
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Hartelijke groet,

       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:               

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

Van:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:38

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                   &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: qa's aankoop Rembrandt.docx

Ha        ,

Spannend dit!
Ik mis de Q&amp;A:

*   Hoe duur is het?

*   Hoe wordt dit betaald?

Daarnaast: goed om dit verder met         op te pakken, want ik ga OCW binnenkort verlaten…

                                                                      

                                                           maar daarom goed om dit met         op te
pakken.                                                                 Dan komt zijn vervanger       
      , ook al goed ingevoerd op cultuurdossier.

Gr         

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:51

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;
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CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: qa's aankoop Rembrandt.docx

Urgentie: Hoog

Dag        ,
Hoe is het ermee?
We zijn bezig met project X en willen op korte termijn met COM een woordvoeringslijn ontwikkelen voor
MOCW. In de bijlage heb ik alvast een voorzet gedaan voor een spreeklijn en QenA’s. Wat vind je hiervan?
We zijn bezig met een nota voor MOCW, maar dit willen we alvast aan je voorleggen voor je reactie.
Hartelijke groet,
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Nov 17 17:34:00 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                            RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Goed punt.

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 17:12

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  

&lt;         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;;                          (IRF/OCWEZK)'

&lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Ha         ,

Fijn dat het je is gelukt om ondanks alle tekstuele salvo&#8217;s tot een gebundeld geheel te komen!

De concept SPA zou ik in deze fase nog niet toevoegen. Te zeer work in progress.

Groeten,

       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:58

Aan:                          (IRF/OCWEZK)' &lt;               @minfin.nl&gt;;                            

(DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Hi       ,
Van             heb ik intussen akkoord. En van       heb ik een eerste wijziging gehad die ik ook heb
doorgevoerd.
De vraag (@allen) is nog even of we bijlagen bij deze nota stoppen. Mijn idee is om in ieder geval de
q&amp;a&#8217;s die we reeds hebben gemaakt, erbij te doen. Zijn er ideeën over andere bijlagen? De
concept SPA en/of andere juridische stukken?
h. gr.         

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:56

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dank je         . Zou je me kunnen laten weten als je akkoord hebt van             en        ? Dan stuur ik de
versie waar zij mee instemmen ook naar      (in parallel dus met jouw   ). Misschien handig om naar        toe te
noemen dat onze jurist nog goed naar deze versie moet kijken.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:49

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                        

(IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e10....

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

92

mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl
mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl


Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dag allen,
Bijgevoegd vinden jullie een schone versie van wat jullie mij in de loop van de dag hebben toegestuurd. Ik
heb zoveel mogelijk geprobeerd eenieders bijdrage ongeschonden in het moederdocument te krijgen. Ik
heb die nota nu naar             en         gestuurd ter goedkeuring, voordat ik hem naar       stuur.
Voor zover ik het nu begrijp is het de bedoeling om deze nota z.s.m. bij de ministers te krijgen.
Voor taaklijnen en processen lijkt het mij allemaal te kort dag.
H. gr.         

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:45

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dank voor de opzet. Ik heb de notitie nog niet goed kunnen bekijken, maar hierbij al een eerste reactie. Ik zal
vanavond of morgenochtend de notitie even goed bekijken en eventuele aanpassingen/suggesties sturen.

Groet       

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:26

Aan: '             ' &lt;           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;               

    &lt;         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Ha         . Ik heb ik de versie van        nog wat vooral tekstuele aanpassingen gedaan. Let op: hier zitten eerdere
aanpassingen van mij en van           nog niet in! Sorry, onhandig voor jou om te verwerken &#8211; ik kwam hier
te laat achter. Hopelijk goed op te lossen door commentaar te combineren in word.

Mvg,        

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 15:07

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;

               @minfin.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                 lt;

          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Zie in bijgaande versie mijn toevoegingen.

Groeten,

       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 12:06

Aan:                          (IRF/OCWEZK)' &lt;               @minfin.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx
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Dank je wel voor deze snelle schakeling,       , ik wil daar verder niet tussen zitten, dus graag @      

en @     : kunnen jullie de informatie over vragen die uitstaan over koopcontract bij de verkoper
en beslispunten rond ontbindende dan wel opschortende voorwaarden formuleren?
       en ik buigen ons over het communicatieve aspect in de nota. We hebben reeds vragen bij onze
afdeling COM uit staan.

Graag ontvang ik jullie bijdragen vóór 15.00 uur. Vervolgens probeer ik de nota vóór 17.00 bij        en
     te krijgen.

Hartelijke groet,

         

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:37

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;         

        lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: NTB MOCW Rembrandt.docx

Dank je wel voor de aanzet         !
Op basis van het gesprek zojuist heb ik een voorstel gedaan voor de beslispunten die door        genoemd werden.
Ik hoop dat jullie deze zo herkennen.
Ik heb de tabel van           als toelichting gebruikt bij het punt van de dekking; ik maak hier nog een korte
toelichting bij die ik zal nasturen (moet nu naar een ander gesprek). Laten we hier ook even onderling over schakelen
als dat handig is,           en       .
De andere beslispunten behoeven nog invulling en toelichting. Voor de efficiëntie heb ik meteen       en        in cc
gezet voor het juridische deel &#8211; misschien handig dat jullie daar samen even over schakelen.         , jij weet
vast wie je moet hebben voor de overige punten.

Mvg,        

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 16 november 2021 17:51

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  &lt;

         @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: NTB MOCW Rembrandt.docx

Beste                             

Ik heb een allereerste opzet voor een nota richting ministers gemaakt. Hij is bij lange na nog niet af, dus
ik wou &#8216;m niet naar de hele groep sturen, maar ik wil &#8216;m alvast wel met jullie delen.
Ik heb er voorlopig 1 besluitpunt in staan, namelijk dat de ministers akkoord gaan met de aankoopprijs.
Ik heb het idee dat deze nota deze week al richting ministers zou moeten gaan.
Kunnen jullie meelezen en opmerkingen en suggesties geven? Veel dank.

Hartelijke groet,

         

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.



From:                                                 
Sent Date:                         Wed Nov 17 18:16:29 2021
To:                                                     
CC:                                                                                                  
Subject:                             FW: NTB MFIN MOCW Rembrandt (             ).docx

Dag       ,
        ging akkoord met de nota met de volgende opmerking:
Ik dacht, die deel ik niet met FIN, maar stuur die even apart door.
Hartelijke groet,
        

Van:              ,         &lt;               @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 17:57

Aan:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: NTB MFIN MOCW Rembrandt (             ).docx

Akkoord, alhoewel ik het fijner zou vinden als we ons negatief advies bij middelen uit de BIS etc er bij zouden kunnen

benoemen. Maar dat is zeker niet opportuun nu?

                      

                                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

T: 070           

E:                @minocw.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 nov. 2021 om 16:35 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ha,

Zie hierbij een paar wijzigingen en typefoutjes. Voor het overige akkoord.
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From:                                                       (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 17 21:48:47 2021
To:                                                    ;                       (IRF);                    
CC:                                                        ;                                                          ;                   
Subject:                             RE: nota voor ministers over project x.

Ok, niet goed opgelet, dank!

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 21:48

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                       (IRF)

&lt;              @minfin.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Dank, ik ga ze verwerken. De Q&amp;A’s zaten bij de mail van vanavond (met daarbij ook een al een
aangepaste en geredigeerde nota), maar ik stuur ze hierbij nog een keer toe.

Groet en tot morgen,
      

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43;           

M: &#43            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 21:37

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;

              @minfin.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Beste OCW-collega’s,

Bijgevoegd zoals al aangekondigd door      een paar kleine tekstuele puntjes en een enkele vraag in de kantlijn.

@         : wil je mij de bijlage toesturen die jullie hierbij willen opnemen (de Q&amp;As)? Ik geloof niet dat ik die
voorbij heb zien komen.

Fijne avond,
      

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 21:29

Aan:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;                    &lt;

           @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;
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CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Dank, ik zie het tegemoet morgen en zorg daarna dat er een definitieve nota voor de ministers komt.

Groet en fijne avond allen,

      

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43;           

M: &#43            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 21:17

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;

                        (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Ha       ,

Wij hebben – onder voorbehoud van laatste juridische check – slechts paar redactionele puntjes. Deze zullen we alvast

aanleveren. Morgenochtend hebben we laatste juridische check en dan kan de nota hopelijk daarna naar de

bewindspersonen.

Groet, en succes met de begrotingsbehandeling,      

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 20:38

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;

               @minfin.nl&gt;;                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Dag allen,

Dank voor de goede nota! Ik heb tussen de bedrijven van de onderwijsbegroting door nog wat geredigeerd
en aanvullingen gedaan, in de bijlagen de definitieve versies. Als      daarbij nog opmerkingen en
aanvullingen heeft hoor of lees ik die graag. Het zou mooi zijn als we nota &#43; bijlage vanavond of
uiterlijk morgenochtend aan onze ministers kunnen sturen.

Groeten en een fijne avond,

      

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:b.wolfensberger@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:c.a.m.e.mattijssen@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:b.goezinne@minocw.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ocw
mailto:a.c.hogendoorn@minfin.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:b.wolfensberger@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:c.a.m.e.mattijssen@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:b.goezinne@minocw.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:a.c.hogendoorn@minfin.nl
mailto:b.wolfensberger@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:c.a.m.e.mattijssen@minocw.nl
mailto:j.a.payne@minocw.nl
mailto:b.goezinne@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ocw


_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43;           

M: &#43            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 18:15

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: nota voor ministers over project x.

Dag        en       ,

Bij deze de nota die is onder hoge druk is samengesteld door bijdragen van medewerkers van Financiën,
OCW en het Rijksmuseum. Financiën hecht er aan te melden dat hun jurist nog een keer goed naar het
juridische deel van de nota moet kijken. De vraag is ook nog even of de q&amp;a’s nog als bijlage zullen
worden toegevoegd. Dat zou dan de enige bijlage zijn.

Het voorstel is dat        deze nota as is naar                 stuurt, simultaan dus met verzending aan
      .

Fijne avond allemaal.

Hartelijke groet,

        

                 
Senior beleidsmedewerker/                 ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T &#43;31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.



From:                                                
Sent Date:                         Thu Nov 18 08:25:25 2021
To:                                                     
CC:                                                                   
Subject:                             Re: qa's aankoop Rembrandt (003)(   ).docx
Attachments:                     qa's aankoop Rembrandt (003)(   ) (003).docx(29KB)

Dag         ,

Dank voor je bericht! Eens!

Prima aanvullingen van het RMA wat mij betreft.

Hartelijke groet,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 nov. 2021 om 08:20 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Goedemorgen allemaal,
Gisteren heb ik de q&amp;a’s toch ook maar even naar het Rijksmuseum gestuurd, al was het maar
omdat alle partijen dan hopelijk met dezelfde bewoordingen richting de pers gaan.
    stuurde me bijgevoegde suggesties toe.
Het betreft volgens mij nuttige aanscherpingen van onze eigen redeneerlijnen op het vlak van het belang
van de Vaandeldrager voor NL en voor de collectie.

Gaan jullie akkoord dat ik deze suggesties doorvoer in het q&amp;a-dat we gisteren hadden vastgesteld?

Hartelijke groet,
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Nov 18 09:18:47 2021
To:                                                     
CC:                                                                  
Subject:                             Re: qa's aankoop Rembrandt (003)(   ).docx
Attachments:                    Untitled Attachment

Oké! Zou hem naar      en        sturen overigens en laten we even goed contact hebben over de nota, ik zou

graag de allerlaatste nog een keer goed zien voordat ik die rechtstreeks naar de minister stuur. Dan mag jij

daarna de boel archiveren in Proza.

Groet en we hebben contact vandaag,

      

                                                                         

                 

                    

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 18 nov. 2021 om 08:57 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dag       ,

Ik had inderdaad gezien dat in de laatste versie q&amp;a’s nog wijzigingen zaten, ik pas die laatste versie
aan. En stuur jou en      dan de nieuwe versie. Ik geloof niet dat alle anderen hier nog een plasje over
hoeven te doen, toch?

Overigens hadden we via                 antwoord gekregen van de verkopende partij op onze vragen
met betrekking tot eigendom en authenticiteit. Zie bijlage. Ik heb                     gevraagd of zij die
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reactie nog mee kan nemen als zij nog de door FIN gevraagde last minute aanpassingen doet aan de nota
vanmorgen.

h. gr.         

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 08:53

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: qa's aankoop Rembrandt (003)(   ).docx

Ha         ,

Prima, maar doe dat dan svp in de ‘allerlaatste’ versie die ik jullie gisterenavond heb toegestuurd, daar had ik nog wat

kleine dingen aangepast n.a.v het commentaar van Financiën.

Groet,

      

————————————————————-

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;            

M: &#43;            

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 18 nov. 2021 om 08:20 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Goedemorgen allemaal,
Gisteren heb ik de q&amp;a’s toch ook maar even naar het Rijksmuseum gestuurd, al was het maar
omdat alle partijen dan hopelijk met dezelfde bewoordingen richting de pers gaan.
    stuurde me bijgevoegde suggesties toe.
Het betreft volgens mij nuttige aanscherpingen van onze eigen redeneerlijnen op het vlak van het belang
van de Vaandeldrager voor NL en voor de collectie.

Gaan jullie akkoord dat ik deze suggesties doorvoer in het q&amp;a-dat we gisteren hadden vastgesteld?
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Hartelijke groet,
        10.2.e



From:                                                     (IRF) <              @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Nov 18 11:17:37 2021
To:                                                    ;                                             (IRF/OCWEZK);              
CC:                                                        ;               ;                        ;                 ;                   
Subject:                             RE: nota voor ministers over project x.

Ha       ,

Wat ons betreft ook akkoord.

Groet      

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 00:00

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;                          (IRF/OCWEZK)

&lt;               @minfin.nl&gt;;                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;               

&lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Dag allen,

Hierbij de nota en de q&amp;a retour. Alle opmerkingen en suggesties zijn verwerkt, met uitzondering
van de motivatie om de ministers te adviseren een koopovereenkomst te sluiten met ontbindende
voorwaarden. Zouden        en       daar morgenochtend nog een paar regels voor kunnen aanleveren?

Groeten,
      

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43            

M: &#43;           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                  

Verzonden: woensdag 17 november 2021 20:38

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;

                  &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Dag allen,

Dank voor de goede nota! Ik heb tussen de bedrijven van de onderwijsbegroting door nog wat geredigeerd
en aanvullingen gedaan, in de bijlagen de definitieve versies. Als      daarbij nog opmerkingen en
aanvullingen heeft hoor of lees ik die graag. Het zou mooi zijn als we nota &#43; bijlage vanavond of
uiterlijk morgenochtend aan onze ministers kunnen sturen.
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Groeten en een fijne avond,

      

_________________________________________
                 
                   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
T: &#43            

M: &#43;           

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 18:15

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                        &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: nota voor ministers over project x.

Dag        en       ,

Bij deze de nota die is onder hoge druk is samengesteld door bijdragen van medewerkers van Financiën,
OCW en het Rijksmuseum. Financiën hecht er aan te melden dat hun jurist nog een keer goed naar het
juridische deel van de nota moet kijken. De vraag is ook nog even of de q&amp;a’s nog als bijlage zullen
worden toegevoegd. Dat zou dan de enige bijlage zijn.

Het voorstel is dat        deze nota as is naar                 stuurt, simultaan dus met verzending aan
      .

Fijne avond allemaal.

Hartelijke groet,

        

                 
Senior beleidsmedewerker                  ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T &#43;                
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
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of messages. 
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