
From:                                             
Sent Date:                         Thu Nov 18 12:28:44 2021
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: nota voor ministers over project x.

Ah, dat verklaart de verwarring aan mijn kant: een tussentijdse versie van het document met de
opmerking van         had ik niet ontvangen.

Fijn dat het zo in orde is, en succes nog in de Kamer!

Groeten,

       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 12:13

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: nota voor ministers over project x.

Ha       ,

Inderdaad! Er stond nog een opmerking van         van Financiën bij, voor hem kennelijk onduidelijk. Ik zat nog een

paar woorden met als strekking ‘beklonken’ in het samenvattende advies en dan is het goed wat mij betreft.

Groet en veel dank voor al het goede en snelle werk!

      

                                                                         

                 

                   

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 18 nov. 2021 om 11:36 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi       ,

Ik verkeer een beetje in verwarring. In de nota, onder 3, zit die motivering er in de versie die jij meezond
toch al in? Samengevat: bij de opschortende variant komt de OVK formeel pas tot stand op het moment
dat aan de opschortende voorwaarde wordt voldaan, terwijl bij de ontbindende variant de OVK meteen tot
stand komt, maar komt die alsnog te vervallen op het moment dat de aan ontbindende voorwaarde wordt
voldaan. Kortom, bij de ontbindende variant is de koop op moment van ondertekening vaster beklonken.

Of is het goed dit nog wat uitgebreider toe te lichten in de nota?

Groeten,

       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 00:00

Aan:                                   @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &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:             

M:             

             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Van:                  

Verzonden: woensdag 17 november 2021 20:38

Aan:                                   @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.
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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 + bijlage vanavond of uiterlijk
morgenochtend aan onze ministers kunnen sturen.

Groeten en een fijne avond,

      

_________________________________________
                 
                   
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:                                   @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/            team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Nov 18 13:42:18 2021
To:                                                                                                                                         

                                                                   @minfin.nl'; '               @minfin.nl';
'            @minfin.nl'; '               @minfin.nl'

CC:
Subject:                             FW: Vertrouwelijk: aanschaf Vaandeldrager
Attachments:                     NTB MFIN MOCW Rembrandt definitief.docx(108KB); qa's aankoop Rembrandt definitief.docx(24KB)

Beste allen,

De nota over project X is zojuist naar de minister van OCW gestuurd, zie hieronder. Jullie vinden hierbij de
definitieve versies van de nota en de Q&amp;A, en ik ga ervan uit dat dit setje op een of andere manier op
weg gaat of is naar de minister van Financiën&#8230;

Veel dank voor al het goede werk dat in korte tijd is verzet!

Hartelijke 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:                  

Verzonden: donderdag 18 november 2021 13:36

Aan: '                   @minocw.nl' &lt;                   @minocw.nl&gt;; Engelshoven, Ingrid van

&lt;                  @minocw.nl&gt;

CC: '              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Vertrouwelijk: aanschaf Vaandeldrager

Beste Ingrid,

Hierbij stuur ik je namens de collega&#8217;s van OCW en Financiën een gezamenlijke nota met de
voortgang rond het proces van de mogelijke aanschaf van De Vaandeldrager. In de nota staan enkele
beslispunten die overleg vragen tussen jou en de minister van Financiën. Deze nota (en de Q&amp;A)
wordt ook aan de minister van Financiën voorgelegd. Wij horen of lezen graag jullie reactie, zodat er
uiterlijk begin volgende week vervolgstappen kunnen worden gezet.

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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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Nov 18 17:32:48 2021
To:                                                    
CC:                                                
Subject:                             conceptverslag van projectxbijeenkomst woensdag 17 november
Attachments:                     conceptVerslag Rembrandt 17nov21.docx(99KB)

Dag       ,
Het is allemaal vloeibaar en veel processen gaan lekker langs elkaar heen of lopen juist door elkaar. Ik
probeer toch iets van een structuur te houden en heb een verslag van onze bijeenkomst van gisteren.
Wil jij nog even meekijken of het een beetje weergeeft hoe jij het ook hebt ervaren? Dan kunnen we dat
verslag weer als uitgangspunt nemen voor het volgende werkgroepoverleg.

Fijne avond vast (hopelijk ben je niet zo laat bezig als gisteren!).

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
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From:                                                
Sent Date:                         Fri Nov 19 00:01:28 2021
To:                                                      
CC:
Subject:                            Verslag Project X
Attachments:                    Kopie van conceptVerslag Rembrandt 17nov21.docx(100KB)

Dag         ,

Toch weer laat… dat komt door de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Maar ik had tussendoor wel even

tijd om naar het verslag te kijken, zie mijn suggesties rechtstreeks in de tekst.

Groet en alvast een fijn weekend,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From:                                                      
Sent Date:                         Fri Nov 19 08:17:46 2021
To:                                                
CC:                                                                                       
Subject:                             Re: reactie op vragen over SPA
Attachments:                     image527040.png(910B); image052412.png(737B); image401826.png(799B); image474008.png(804B);

image002.jpg(10KB); image002.jpg(10KB); image527040.png(910B); image052412.png(737B);
image401826.png(799B); image474008.png(804B); Aandachtspunten bij nadere informatie d.d. 2021-11-
17.docx(29KB); Untitled Attachment

Hi       ,

Wat een speurwerk is dit!

Zelf zou ik denken dat de verkopende partij nog wel wat overtuigender bewijs mag overleggen…  maar ik koop

niet zo vaak een Rembrandt dus misschien kun je het niet beter krijgen dan dit. Dan is het een politieke

afweging of de ministers met deze nog openstaande vragen de sprong willen wagen, met het risico dat de

beneficiary bijvoorbeeld de wapenindustrie is.

                      

                             

Ministerie van OCW

Op 19 nov. 2021 om 00:26 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Hoi       ,

Bij wijze van update stuur ik je onderstaande mail van                 door. Er wordt verwacht dat we (1)
uiterlijk morgen komen met een reactie op de nadere info die we gisteren van de verkopende partij
ontvingen, en (2) uiterlijk volgende week dinsdag komen met een inhoudelijke reactie op de concept SAP-
agreement.

t.a.v. (1) heb ik getracht in bijgaand Word-document zo nauwkeurig mogelijk een analyse van de
informatie te maken. Morgen op basis van mijn analyse maar even snel schakelen met FIN en RMA over
een mogelijke tekst voor een reactie?

Voor de volledigheid heb ik in deze mail ook de info zelf bijgesloten (incl. pdf’s) die we (via RMA) van de
verkopende partij ontvingen.

Groeten,

       

Van:                 &lt;            @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 18:33

Aan: '                           (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: RE: reactie op vragen over SPA
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Beste allen,

Van         begreep ik dat jullie de informatie van de verkoper die ik gisteren heb doorgestuurd, in goede orde

hebben ontvangen en vandaag zouden bespreken.

Zij vertelde mij verder dat de mail van de advocaat van de verkoper informatief was, maar daarnaast ook nieuwe

vragen oproept. Van de zijde van onze directie kregen wij het dringende verzoek om nog deze week inhoudelijk op de

mail van de verkoper te reageren en de aanvullende vragen aan hen voor te leggen. Ik zou                , de advocaat

van de verkoper, daarom graag willen kunnen mailen dat hij in de loop van morgen (vrijdag) een reactie kan

verwachten. Kunnen jullie mij laten weten of ik hem dat kan bevestigen?

Daarnaast gaf de directie aan dat de verkoper op een inhoudelijke reactie op de koopovereenkomst zit te wachten,

zeker nu het over enkele dagen 24 november is en de verkoper eigenlijk voor die datum overeenstemming had willen

hebben en op 25 november een nieuwe exportvergunning wil aanvragen. In dat kader verzoekt de directie om uiterlijk

23 november a.s. inhoudelijk te reageren. Dit is de dag dat er ook weer een centraal overleg met         en mij erbij

plaatsvindt en het zou daar kunnen worden besproken en daarna worden verstuurd.

Alvast veel dank voor jullie medewerking! Graag verneem ik van jullie.

Met hartelijke groet,

   

               

                   

Tel. 020 –          / 06            

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona
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Aan de verkopende partij is via het RMA bij e-mail van 17 november jl. het volgende gemeld:

The Dutch state has taken note of the draft SPA. The SPA is currently reviewed in

detail. In anticipation on that review the Dutch state has some clarifying questions

and points of attention:
-     Ownership of the WOA: as part of the provenance research, it’s

important to have more information of the identity of the (ultimate)

owner of the WOA. We need also prove that the seller is the rightful

owner of the WOA and has legally obtained the WOA.

-     Date notification of refusal of the export license: In the draft SPA the

date of the 24th of May is taken as the date when the 30-month term

started running. Could you give us an explanation why the 24th of May is

the starting date and for instance not the date of signing or publication

of the refusal by the French authorities.

-     Authenticity WOA: For the Dutch state it’s important that the seller

unconditionally guarantees that the WOA is an authentic painting of

Rembrandt van Rijn. Could you give this guarantee to the Dutch state?

-     In the draft SPA some topics, like delivery, payment, exclusivity and

transfer of ownership have not yet been worked out in detail. For the

Dutch state these topics are important and a proposal will be made by

on these topics in the SPA.

Bij e-mail van dezelfde dag heeft de verkopende partij, wederom via het

RMA, op gereageerd.

De reactie van de verkopende partij op het vierde en laatste punt komt erop

neer, dat verkoper zich ervan bewust is dat bepaalde formaliteiten in de

conceptovereenkomst open zijn gelaten, omdat verkoper (nog) niet weet

op welke wijze de NL Staat voornemens is de koopsom te financieren en

wat de planning daarbij is. Dat kan, kortom, worden opgevat als een

uitnodiging o daaromtrent zelf met tekstvoorstellen te komen.

M.b.t. de overige punten het volgende:

.

1.   Verstrekte informatie omtrent het eigendom

Ter nadere verduidelijking van het eigenaarschap van het kunstwerk, verwijst de

verkopende partij in de eerste plaats naar een document (Exhibit 1.pdf), waarop een

afbeelding (van vrij slechte kwaliteit) van De Vaandeldrager staat, voorzien van enkele

specificaties alsmede een overzicht van eerdere eigenaren (provenance). Dit document

levert op zichzelf geen nieuwe informatie op; het maakte als bijlage reeds deel uit van de

Call Option Agreement.

Verder heeft de verkopende partij een document bijgevoegd (Exhibit 2.pdf; hierna ook:

transfer letter) waarmee door Baron Elie de Rothschild ter uitvoering aan een Trust

Agreement                                    een Rembrandt, is overgedragen aan een

trust. Onder verwijzing naar de transfer letter stelt de verkopende partij dat de trust het

werk rechtmatig in eigendom heeft verkregen.

Ter nadere onderbouwing wijst de verkopende partij ten slotte op het feit, dat de

commissie die de Franse minister van Cultuur heeft geadviseerd over de

beschermwaardigheid van het kunstwerk het volgende heeft overwogen:

“the painting has been in the ownership of the King of England and thereafter that “this

WOA located in France since more than a century and a half has been for such time in

the ownership of one of the most famous collection gathered during the 19th century”

10.2.g
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Daarin schuilt, aldus de verkopende partij, een overduidelijke verwijzing naar de Rothschild familie.

Wat daar verder ook van zij, m.b.t. de transfer letter zijn er ten aanzien van de eigendomskwestie

in elk geval de volgende aandachtspunten:

Juridisch kader trusts:

·     Een trust is een rechtsfiguur naar Anglo-Amerikaans recht die erin voorziet dat de insteller

van de trust, de ‘settlor’ of ‘trustor’, door overdracht vermogen toevertrouwt aan een of

meer beheerders.

·     De beheerder van de trust, de ‘trustee’, kan zowel een natuurlijk persoon (‘individual

trustee’) als rechtspersoon (‘incorporated trustee’ of ‘corporate trustee’).

·     De trustee wordt door de overdracht de juridisch eigenaar van de vermogensbestanddelen in

de trust, maar niet de begunstigde daarvan; dat zijn de beneficial owners of beneficiaries van

de trust. Die laatsten blijven over het algemeen anoniem.

·     Trusts worden veel gebruikt ter afscherming van vermogen met het oog op afdracht van

successiebelasting.

·     Trustees zijn, voor zover mijn kennis van het onderwerp reikt, slechts bevoegd tot verkoop

van tot de trust behorende vermogensbestanddelen, indien en voor zover die bevoegdheid in

de trustovereenkomst of bv. via side letter is geregeld.

Onduidelijkheden omtrent de            :

·     Uitgaande van de authenticiteit van de transfer letter, is het kunstwerk in 1988 door Baron

Elie de Rothschild overgedragen in een trust met de naam            .

·                                                                                              

       

·                                                                                    

                                                                                           

                                                        

·                                                                                                 

                                                                                               

                                                                                               

            

                                                                              

                                                                                  

    

·                                                                                               
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·     Op basis van de transfer letter blijkt niet wat de begrenzingen zijn van de bevoegdheid van

de trustee van            . Concreet: onder welke condities is de trustee bevoegd over te

gaan tot vervreemding van vermogensbestanddelen in de trust. Welke formele bemoeienis

hebben bijvoorbeeld de beneficiaries? Is voor de onderhavige verkoop aan alle vereisten

voldaan? Dat is vooralsnog onhelder.

Twijfelachtig is bovendien of we daar überhaupt vooraf zekerheid over zullen kunnen krijgen,

want daarvoor is nodig dat we in elk geval kennis nemen van de relevante achterliggende

afspraken. Maar omdat die waarschijnlijk blootleggen wie de beneficiaries zijn, zullen zij daar

alleen om die reden al, naar mag worden aangenomen, niet op zitten te wachten.

                                                                                          

                                                                               

                    
  

Dat roept de vraag op:

-    in hoeverre is             daadwerkelijk ‘onbezwaard’ eigenaar in de zin van

de hierboven geel gearceerde passages?

-     Hoe controversieel is het als de Staat een overeenkomst van deze aard en

omvang aangaat, wanneer onduidelijk blijft waar de koopsom uiteindelijk

belandt?

2.   Verstrekte informatie omtrent de aanvangsdatum van de 30 maandentermijn

De verkopende partij heeft een scan bijgesloten van de het besluit van de Franse minister van

Cultuur, zoals dat met begeleidend schrijven, gedagtekend 17 mei 2019 en met

poststempel 21 mei 2019, per aangetekende post is verzonden aan en, blijkens

ontvangstbevestiging, op 24 mei 2019 is ontvangen door de vertegenwoordigers van de

verkopende partij. Daarin wordt gesproken over ‘une durée de trente mois à partir de la

date de réception de la présente notification’.

Voor de zekerheid zou dit nog nagegaan kunnen worden door Allen & Overy, maar dit lijkt de

juistheid te bevestigen van de datum van 24 november 2021 als deadline voor de Franse

overheid om een bod op het werk te doen.

3.   Verstrekte informatie omtrent de authenticiteit van het kunstwerk

In de e-mail wijst de verkopende partij ook met betrekking tot de authenticiteit van het kunstwerk

op het oordeel van de Franse beschermwaardigheidscommissie. ‘The decision by the French State

following the advice of the Commission, undoubtedly shows that the French State authorities

considers that the painting is authentic.’ aldus de verkopende partij, die vervolgt met: ‘Indeed, the

decision of the French authorities rest on the fact that the painting was created by Rembrandt “at a

very specific moment of his artistic creation and of the ingenuity of his creation”.’

Verder stelt de verkopende partij, dat er gedurende de 30 maandentermijn geen dispuut is

4
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geweest ten aanzien van de authenticiteit, en dat het werk een belangrijk onderdeel vormde van de

Rembrandt-Velasquez tentoonstelling in het Rijksmuseum.

Bij deze (gezags)argumenten blijft het. Door verkopende partij wordt bijvoorbeeld niet verwezen

naar de transfer letter, waarin gewag wordt gemaakt van een Rembrandt. Mogelijk omdat het op

basis van enkel dat document niet onomstotelijk vaststaat, dat het De Vaandeldrager is, die is

overgedragen aan             en daarmee is toevertrouwd aan de trustees. Blijkens de tekst

ervan gaat het om een bezitting die zich ten tijde van het opmaken van het document bevond in

            en een ‘Self-portrait by Rembrandt’ betreft. Dus zonder de toevoeging ‘The Standard-

Bearer’ of enig andere informatie waaruit blijkt dat het hetzelfde werk is dat thans ter verkoop

wordt aangeboden.

                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                  

                    

                                                                                       

                                                                                         

                                                                    

                                                                                                    

                                                                               

Dat roept de vraag op:

-      in hoeverre volstaat de aanvullend verkregen informatie?

-      Kunnen we er uitsluitend op basis van de transfer letter van uitgaan dat

daadwerkelijk De Vaandeldrager is overgedragen aan            , en dát dus het

werk is dat de trustees mogen vervreemden?

  /E&K 2021-11-18
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From:                                                
Sent Date:                         Fri Nov 19 10:05:57 2021
To:                                                          
CC:                                                               ;                    
Subject:                             Re: reactie op vragen over SPA
Attachments:                     image002.jpg(10KB); image527040.png(910B); image052412.png(737B); image401826.png(799B);

image474008.png(804B); Aandachtspunten bij nadere informatie d.d. 2021-11-17.docx(29KB); Untitled
Attachment

Gisteren heef       akkoord gegeven op de nota, wellicht hebben zij intern nog iets toegevoegd, maar de nota

die ik jullie gisterenmiddag heb gestuurd was ‘af’.

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 19 nov. 2021 om 10:03 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

 De reactie stellen we samen op, maar de nota is afgerond en al naar de ministers, dus dit zou een korte

aanvullende notitie moeten zijn met één vraag: zijn deze antwoorden vanuit de koper voldoende en kunnen we

door?

Waarbij het overigens nog maar de vraag is of MFin te bereiken is op de Zwaluwenberg…  Maar Ingrid heeft

app-contact met hem.

Groet,
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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 19 nov. 2021 om 09:50 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

het volgende geschreven:

 Ik neem aan dat deze info ook is gedeeld met Fin, moet het nog een plek krijgen in de nota waar M en MF

overleg over hebben zodat ook MFin de korte reactie heeft?

                       

                             

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

........................................................................

tel:  &#43;31              

e-mail:                   @minocw.nl

Op 19 nov. 2021 om 09:46 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

 Ha       ,

Dank voor al het uitzoekwerk. Wat mij betreft moet de politiek zich maar uitspreken over de constructie van de

trust, want daar valt niets aan te veranderen. Ik vind het bijzonder dat de authenticiteitsbepaling is vervallen in
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de SPA, maar kan leven met de aanvullende informatie, omdat anders dan bij M&amp;O het doek al

verschillende malen is gezien, waaronder in de tentoonstelling Rembrandt-Velasquez. Dus, inderdaad een korte

reactie maken zou ik zeggen, die ik voor de volledigheid wel even wil delen met MOCW.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 19 nov. 2021 om 00:26 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Hoi       ,

Bij wijze van update stuur ik je onderstaande mail van                 door. Er wordt verwacht dat we (1)
uiterlijk morgen komen met een reactie op de nadere info die we gisteren van de verkopende partij
ontvingen, en (2) uiterlijk volgende week dinsdag komen met een inhoudelijke reactie op de concept SAP-
agreement.

t.a.v. (1) heb ik getracht in bijgaand Word-document zo nauwkeurig mogelijk een analyse van de
informatie te maken. Morgen op basis van mijn analyse maar even snel schakelen met FIN en RMA over
een mogelijke tekst voor een reactie?

Voor de volledigheid heb ik in deze mail ook de info zelf bijgesloten (incl. pdf’s) die we (via RMA) van de
verkopende partij ontvingen.

Groeten,

       

Van:                 &lt             @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 18:33

Aan:                             (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: RE: reactie op vragen over SPA

Beste allen,

Van         begreep ik dat jullie de informatie van de verkoper die ik gisteren heb doorgestuurd, in goede orde

hebben ontvangen en vandaag zouden bespreken.

Zij vertelde mij verder dat de mail van de advocaat van de verkoper informatief was, maar daarnaast ook nieuwe

vragen oproept. Van de zijde van onze directie kregen wij het dringende verzoek om nog deze week inhoudelijk op de

mail van de verkoper te reageren en de aanvullende vragen aan hen voor te leggen. Ik zou                , de advocaat

van de verkoper, daarom graag willen kunnen mailen dat hij in de loop van morgen (vrijdag) een reactie kan
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verwachten. Kunnen jullie mij laten weten of ik hem dat kan bevestigen?

Daarnaast gaf de directie aan dat de verkoper op een inhoudelijke reactie op de koopovereenkomst zit te wachten,

zeker nu het over enkele dagen 24 november is en de verkoper eigenlijk voor die datum overeenstemming had willen

hebben en op 25 november een nieuwe exportvergunning wil aanvragen. In dat kader verzoekt de directie om uiterlijk

23 november a.s. inhoudelijk te reageren. Dit is de dag dat er ook weer een centraal overleg met         en mij erbij

plaatsvindt en het zou daar kunnen worden besproken en daarna worden verstuurd.

Alvast veel dank voor jullie medewerking! Graag verneem ik van jullie.

Met hartelijke groet,

   

               

                   

Tel. 020 –                          

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Fri Nov 19 14:49:47 2021
To:                                                 
CC:                                                ;                   ;                         (IRF/OCWEZK);                           
Subject:                             RE: reactie op vragen over SPA

Hoi       ,

Dank voor de analyse. Mijns inziens is het belangrijk om toch meer informatie te krijgen over de identiteit van de
verkoper (en dus de partij die erachter zit). Dat kunnen we vertrouwelijk behandelen, maar politiek kwetsbaar als we
dat niet doen. Ook tav de authenticiteit van het werk zal er toch meer bewijs aangeleverd moeten worden. Ik lees
graag mee op de notitie. Maandag ben ik in principe vrij, maar ben ik wel beschikbaar en bereikbaar om mee te lezen.
Zou je ook        en         mee willen nemen in de mails. Bvd.

Groet       

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 10:15

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: reactie op vragen over SPA

Hoi      ,

N.a.v. de reactie van verkopende partij heb ik bijgaande notitie opgesteld (al gedeeld binnen kleine OCW-
kring).

Ik ga nu op aanwijzing van        aan de slag met een korte aanvullende notitie voor beide ministers,
met daarin centraal de vraag: zijn deze antwoorden vanuit de koper voldoende en kunnen we door?

De eerdere nota is, zo begreep ik van       , inmiddels naar beide ministers.

Groeten,

       

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 10:36

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: reactie op vragen over SPA

Hoi         ,

Gegeven het feit dat een deel van de informatie in het frans is aangeleverd en Frans niet mijn tweede natuur is, zal ik
in de notitie op hoofd lijnen aangeven wat verkoper heeft laten weten en dat we dit verder bestuderen.

Groet       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 08:34

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: reactie op vragen over SPA

Dag      ,
Zou jij deze nieuwe informatie nog kunnen verwerken in de opmerkingen die jullie nog zouden aanleveren
deze ochtend?
Hartelijke groet,
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Van:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: woensdag 17 november 2021 18:48

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                            @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: reactie op vragen over SPA

Beste      ,        en         ,

Zie onderstaand en bijgaand de reactie die wij zojuist ontvingen van de advocaat van de verkoper.

Met vriendelijke groet,

   

Dear    ,

The following are the answers to the questions from the Dutch Ministries:

Translation of various administrative regulation and letters is supplied at least for the most significant part of

their contents. Particularly those which substantiate the ownership of the painting and the authenticity of it. If so

requested, we would of course supply a full translation.

1.  Exhibit 1 describes the chain of ownerships of the painting, essentially King of England and then various

successive members of the Rothschild family ending with Baron Elie de Rothschild. Today the painting is owned

by                 which acquired the painting from a transfer by the settlor Baron Elie de Rothschild.

Exhibit 2 is a copy of a letter of the transfer by Baron Elie de Rothschild to the trust, countersigned by

the then trustees. Consequently, the trust lawfully acquired the WOA.

In addition, when the French State had to decide to authorize or not the export of the painting, in

accordance with applicable law, it had to obtain the opinion of a special commission (Commission

Consultative des Trésors Nationaux).

Such Commission gave an opinion to the Minister of Culture as to whether or not it should issue an

export license or denied such export license.

Attached as Exhibit 3 is a copy of the opinion of the Commission as published in the French Official

Gazette with a free translation of its relevant parts.

It should be noted that in this opinion the Commission state that the painting has been in the ownership

of the King of England and thereafter that “this WOA located in France since more than a century and a

half has been for such time in the ownership of one of the most famous collection gathered during the

19th century”, which is an obvious reference to the Rothschild family.

2.  Under the law governing the export of exceptional Work of Art,  the Work of Art cannot be exported for a period

of 30 months, once the Minister of Culture has refused the export permit.

Such 30 months start from the date at which the refusal of the export license has been notified to the person

requesting the authorization. The refusal was published on 9
th

 April 2019. But it was notified to the owner on

17
th

 May 2019. Such notification was received by the trustees on 24
th

 May 2019. Exhibit 4 is a copy of the

letter of notification of refusal of the export permit and of the date at which it was received in       . Hence

the 30 months period expires on November 24, 2021. Indeed, the second paragraph of the letter states that

the 30 months starts from the date of reception of the notification.

3.  Warranty of the authenticity
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The decision by the French State following the advice of the Commission, undoubtedly shows that the

French State authorities considers that the painting is authentic.

Indeed, the decision of the French authorities rest on the fact that the painting was created by Rembrandt

“at a very specific moment of his artistic creation and of the ingenuity of his creation”.

The decision of refusal notified to the Owner restate the arguments of the Commission.

Seller is prepared to give the representation and warranties stipulated in the draft agreement. But not

more.

As a matter of fact, there has been no dispute during the 30 months as to its authenticity.

In addition, the WOA was an important part of the exhibition Rembrandt-Velasquez at the

Rijksmuseum.

4.  Seller is well aware that its proposed draft lack of specificity with respect to the mechanism of closing.

The reason is that Seller does not know how the Dutch State intent the finance the purchase price and

the timing consequences of the chosen financing.

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona
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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.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/henk-wildschut
https://www.instagram.com/rijksmuseum/
https://www.facebook.com/rijksmuseum
https://www.linkedin.com/company/rijksmuseum/
https://twitter.com/rijksmuseum


From:                                             
Sent Date:                         Sun Nov 21 12:14:05 2021
To:                                                     
CC:                                                ;                   ;                 ;                 ;                        ;

                       
Subject:                             Re: Aanvullende informatie aankoop

Ik zal straks de aanvullingen van FIN op de vragen verwerken en aan                 mailen, zodat zij ze kan

forwarden naar de verkoper.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 nov. 2021 om 13:22 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dag collega’s van project X,

Zie hierbij het bericht dat ik aan MOCW heb gestuurd, na contact met                . Het leek ons
samen wel verstandig om onze minister goed aangesloten te houden, voor het geval er ontwikkelingen zijn
dit weekend. Ik weet niet precies wat        heeft afgesproken over de laatste aanvullende vragen aan de
verkoper, maar die kunnen worden verstuurd (met de aanvullingen vanuit Financiën).
Bij ontwikkelingen horen of lezen jullie, maar voor nu een goed en rustig weekend!

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: zaterdag 20 november 2021 13:15

Aan: '                   @minocw.nl' &lt;                   @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Aanvullende informatie aankoop

Dag Ingrid,

Aangezien de ontwikkelingen rond de aanschaf van De Vaandeldrager snel kunnen gaan volgende week
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stuur ik je hierbij een nota met aanvullende informatie over de voortgang. We vorderen, maar er staan
nog enkele punten open rond het aankoopcontract, zie de nota.

Verder kreeg ik van              het bericht dat de Vereniging Rembrandt al zijn ‘vrije’ middelen
beschikbaar wil stellen voor de aankoop, en dat dit optelt tot 15 miljoen (RMA had 20 miljoen gevraagd).
Zij stellen wel enkele voorwaarden: een gesprek met de minister van Cultuur om te spreken over ‘geven
aan cultuur’ en de zekerheid dat het aankoopfonds beschikbaar blijft voor aankopen en ook weer
aangevuld wordt. Dit vanuit de gedachte dat de aanschaf van het doek niet ten koste mag gaan van
toekomstige aankopen van kunstobjecten. Het aanvullen van het aankoopfonds en het tempo daarvan
vraagt een politiek besluit en het lijkt erop dat de Vereniging Rembrandt die toezegging onmiddellijk wil
hebben, ik weet daarom niet helemaal zeker of                                                     
                                            . Hoe dan ook, met deze bijdrage wordt het bedrag dat van
de staat moet komen wat hoger (bij een aankoopprijs van 175 miljoen is dan 150 miljoen uit de staatskas
nodig). Ook liet      weten dat zijn beeld is dat de verkoper uiterlijk begin van de week wil weten of de
koop gesloten kan gaan worden.

In overleg met                  van Financiën ontvang jij nu alleen deze nota, zij willen hun minister pas
informeren als alle vragen vanuit de verkoper naar tevredenheid zijn beantwoord, en vinden de huidige
antwoorden nog onvoldoende (meer duidelijkheid over de trust is voor hen gewenst). Hij is bovendien niet
of nauwelijks bereikbaar vanwege de formatie. Maar mochten jullie dit weekend wel contact hebben, dan
leek het mij en de collega van Financiën goed dat jij op de hoogte bent van de voortgang.

Groet en een goed 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

&lt;NTB MFIN MOCW Voortgang Dossier Aankoop Vaandeldrager (aanvulling).docx.awsec&gt;

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

11.1

11.1

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/ocw


From:                                             
Sent Date:                         Mon Nov 22 09:23:36 2021
To:                                                     
CC:                                                   
Subject:                            RE: overleg morgen

Ik neem aan dat de bestaande stukken voldoende zijn.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 22 november 2021 08:56

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: overleg morgen

Hi       ,
Ik had van        al groen licht gehad om de notulen die ik gemaakt had, te versturen. Ik zal die updaten
met de vermelding van de ontwikkelingen dit weekend en ze vervolgens rondsturen.
Wordt ook van ons verwacht dat we een geannoteerde agenda maken voor het gesprek tussen de
ministers morgen? Of neemt        dat voor haar rekening?
H. gr.         

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 22 november 2021 08:54

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: overleg morgen

Dag         ,

Hoewel morgen ook het bewindsliedenoverleg OCW-Fin is, toch handig als ons technisch overleg doorgaat.
Zeker ook voor update over juridische uitzoekpunten.

Ik ben vandaag wat minder bereikbaar ivm begrotingsdebat in tweede kamer.

Cc         : hoe laat is morgen het overleg met FIN?

Groet en succes !
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov 22 15:26:11 2021
To:                                                  
CC:                                                     
Subject:                             Re: nota voor ministers over project x.
Attachments:                    image001.png(6KB)

Lijkt mij ook goed zo

Gr      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 22 nov. 2021 om 15:22 heeft                &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Top! Misschien dat     nog iets ter aanvulling heeft maar dit lijkt me vrij compleet!

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 22 november 2021 15:21

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: nota voor ministers over project x.

Hi       ,

Vanwege onderstaand bericht dacht ik: dinsdag wordt door ministers knoop doorgehakt over voorlopig
koopcontract.
Dus ik stuur naar secretariaat:

1.  Nota ter besluitvorming ministers versie van vorige week donderdag van         

2.  Nota ter aanvulling van        van afgelopen weekend

3.  Concept SPA met bespreekpunten (ik weet niet wat de laatste stand van zaken is, ik ga daar nog

even achteraan)

Voor ons overleg van morgenochtend:

1.  Verslag&#43;actiepunten

2.  Nota ter besluitvorming ministers versie van vorige week donderdag van         

3.  Nota ter aanvulling van        van afgelopen weekend

4.  Concept SPA met bespreekpunten.

h. gr.          

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: zondag 21 november 2021 12:34

Aan:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;                &lt;

           @minocw.nl&gt;;                            &lt;            @minfin.nl&gt;;                        

(IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                        &lt;               @minocw.nl&gt;;

               &lt;          @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;       
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          &lt;         @minocw.nl&gt;;                   &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: nota voor ministers over project x.

Dag allen,

Er is dit weekend contact geweest tussen beide ministers en      en ik hebben elkaar ook gesproken. Voor jullie goed

om te weten dat er a.s. dinsdag een overleg wordt gepland tussen MOCW en MFIN om knopen door te hakken. Ik laat

dat morgen plannen, ondersteuning komt van      en        en van           en ‘ondergetekende’ :-).

Het verzoek is om de laatste vragen aan de verkoper opgehelderd te hebben zodat het voorlopig koopcontract nog

voor 24/11 rond kan zijn.        zorgt i.o.m. het RMA dat de laatste vraagpunten bij de verkoper terechtkomen, het

zou behulpzaam zijn als we uiterlijk dinsdagmorgen een voorlopig koopcontract hebben waarover we een besluit

kunnen laten nemen (inclusief de ontbindende voorwaarden vanuit de Nederlandse staat). De financiële aspecten

(inclusief aanvullen aankoopfonds) zijn volgens MOCW onderwerp op de formatietafel.

De agenda voor het overleg van dinsdag kunnen we vast opstellen naar analogie van het eerdere gesprek op 1

november.

Groeten en nog een fijne zondag!

      

Op 19 nov. 2021 om 19:58 heeft                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt; het volgende

geschreven:



Beste       ,

Ik weet dat er druk wordt gezet, maar eea moet voor ons eerst juridisch helder zijn, voordat we  terug gaan naar onze

minister. Vragen zijn niet heel ingewikkeld (echtheid en eigenaar).

RMA of vereniging moet geen eisen gaan stellen mbt aankoopfonds (terug onderhandelen). RMA moet ook beseffen

dat de Kamer gaat over het aankoopfonds en vanuit het budgetrecht passen daar geen private bilaterale afspraken bij.

Ik ben uiteraard telefonisch beschikbaar.

Groet     

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Datum: vrijdag 19 nov. 2021 19:13

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;,                       (IRF) &lt;

              @minfin.nl&gt;,               &lt;           @minocw.nl&gt;,                            &lt;

            @minfin.nl&gt;,                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Kopie:                        &lt;               @minocw.nl&gt;,                &lt;          @minocw.nl&gt;,
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                        &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 opmerkingen van       en een korte reactie op     : volgens mij is er vandaag weer veel
en goed huiswerk gedaan en omdat het proces de komende dagen weleens om snelheid kan vragen is het
wijs om de beide ministers deelgenoot te maken van de voortgang, en van eventuele nog openstaande

vragen. En dat liever schriftelijk dan via andere informatiedragers . Ik zou daarom graag deze nota dit

weekend bij onze minister afleveren, maar misschien moet we daar nog even over bellen     ? Verder
kreeg ik net van              het bericht dat de Vereniging Rembrandt al zijn ‘vrije’ middelen beschikbaar
wil stellen voor de aankoop, en dat dit optelt tot 15 miljoen (RMA had 20 miljoen gevraagd). Zij stellen wel
enkele voorwaarden: een gesprek met de minister van cultuur om te spreken over ‘geven aan cultuur’ en
de zekerheid dat het aankoopfonds beschikbaar blijft voor aankopen en ook weer aangevuld wordt. Dit
vanuit de gedachte dat de aanschaf van het doek niet ten koste mag gaan van toekomstige aankopen van
kustobjecten.

Groeten, goed weekend en mochten er ontwikkelingen zijn dan meld ik mij,

      

_________________________________________
                
                    
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:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 17:54

Aan:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;                &lt;           @minocw.nl&gt;;

                           &lt;            @minfin.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;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;            

       &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Allen,

Zoals aangekondigd door      hierbij mijn suggesties/opmerkingen voor de reactie aan de verkoper.

Groet      

Van:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 17:47

Aan: '             ' &lt;           @minocw.nl&gt;;                            &lt;            @minfin.nl&gt;;

                        (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT) &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;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;            

       &lt;             @minocw.nl&gt;
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Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Beste       ,

Wij gaan nu geen aanvullende notitie naar de minister sturen. Mijn minister wil bij dit soort dingen ook dat wij ons

huiswerk eerst voldoende doen.       reageert nog mbt de juridische vragen die nog verder moeten worden gebracht –

voordat definitief tot een eventuele koop kan worden gesloten. Bijvoorbeeld rondom echtheid en wie nu de verkoper is

(achter de Trust). Mochten we niet verder komen, dan zullen we het uiteraard aan onze minister voorleggen ter

weging.

Groet     

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 17:05

Aan:                            &lt;            @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;

               @minfin.nl&gt;;                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;                        

    (DJZ/PRIVAAT) &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;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;            

       &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: nota voor ministers over project x.

Urgentie: Hoog

Nogmaals, maar nu ook met         in het aan-veld.

Van:              

Verzonden: vrijdag 19 november 2021 17:01

Aan: '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;; '              @minfin.nl' &lt;

              @minfin.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT) &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;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;            

       &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: nota voor ministers over project x.

Urgentie: Hoog

Besten,

Met excuses voor verzending zo aan het eind van de vrijdagmiddag, stuur ik jullie hierbij op verzoek van
       een voorstel voor aanvullende nota voor MFIN en MOCW. Dit naar aanleiding van de aanvullende
informatie die we ontvingen van de zijde van de kopers en de vragen die daar weer uit voortvloeiden.

Graag ook aandacht voor de concepttekst voor een reactie namens FIN en OCW aan verkoper, die in
bijlage 1 is opgenomen. Het RMA dringt erop aan dat vandaag nog een reactie uitgaat.

Van de FIN-collega’s verneem ik graag of zij akkoord zijn met nota en reactie aan koper.

Met vriendelijke groet,

            

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 18 november 2021 00:00

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;                &lt;           @minocw.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.

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.

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
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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/            team 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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From:                                                         @minocw.nl>
Sent Date:                         Tue Nov 23 09:21:03 2021
To:                                                 ;                @minfin.nl;                   ;                            (DJZ/PRIVAAT)
CC:
Subject:                            Re: overleg 10 uur

 Lijkt mij op zichzelf ook handig als het gaat om de nieuwe formuleringen, maar de betreft

uitvoeringsvraagstukken (bv waar en wanneer vinden inspectie en ondertekening plaats, wat is wenselijk qua

vervoer en/of inbewaringneming en betaling?) gaat het om meer dan juridische keuzes. Daarover moeten m.i.

echt in gezamenlijkheid, ook met RMA, knopen worden doorgehakt.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 nov. 2021 om 08:44 heeft                &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  Lijkt me heel goed!!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 nov. 2021 om 08:41 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dag        en      ,

Na de krachttoer van        van gisteren gaan we vandaag een nieuwe fase in dit project in. Ik kan me
voorstellen dat we OCW en FIN zoveel mogelijk overeen willen laten stemmen voorafgaand aan het
overleg van de ministers om 13.30u.

Is het een idee als ik het werkoverleg van 10 uur voor iedereen uit de agenda’s haal, behalve voor jullie,
zodat jullie nog een keer naar de SPA kunnen kijken voorafgaand aan het overleg van 11.30?

H. gr.         
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Senior beleidsmedewerker/             eam 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
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From:                                                       (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Tue Nov 23 10:14:47 2021
To:                                                     ;                  ; Secretariaat Minister Van Engelshoven
CC:                                                ;                             DJZ/PRIVAAT)
Subject:                             RE: aanvullende stukken voor overleg MFIN en MOCW 23nov21 13.30 uur

Hoi         ,

      heeft nog geen gelegenheid gehad naar deze stukken te kijken; ze bespreekt ze nu met        . Wij wachten
nog op akkoord voordat we een versie van de SPA naar de minister sturen.

Hartelijke groet,
      

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 09:45

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;; Secretariaat Minister Van Engelshoven

&lt;                @minocw.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: aanvullende stukken voor overleg MFIN en MOCW 23nov21 13.30 uur

Beste         en       ,

Deze twee stukken zijn nagekomen voor het overleg van Ministers Hoekstra en Van Engelshoven. Het
betreffen werkversies. Vanmorgen zullen er nog mogelijk wijzigingen in worden aangebracht die om
13.30u zullen worden toegelicht. @      , hopelijk vind je het niet erg dat ik jou ‘misbruik’ om nog
stukken bij Minister Hoekstra te krijgen. Ik heb de gegevens van zijn secretariaat niet, en het leek me ook
wel zo transparant. Nu weten jullie precies welke stukken bij de ministers liggen.

Voor vragen weten jullie me te vinden!

Hartelijke groet,

        

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 09:33

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: stukken voor overleg 23nov21 om 11.30u

Ha         ,

Ik zou deze versie bij de stukken in IBabs zetten, dan kunnen wij tijdens het overleg met hen alleen stilstaan bij de

wijzigingen die we nog willen aanbrengen. Maar dan weten ze in ieder geval dat er een bijna definitieve versie van de

SPA is.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad

  ________________________________ 
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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:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Tue Nov 23 11:17:46 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                            FW: Project X

Van:            @AllenOvery.com &lt;           @AllenOvery.com&gt;

Verzonden: donderdag 11 november 2021 17:08

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                            

&lt;            @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Project X

Hoi      

Nav ons gesprek zojuist: hierbij mijn input op de SPA.

Zie onder ook de relevante bepalingen uit de Fr wetgeving, daaruit kun je afleiden dat de Fr Staat na ommekomst van

die 30 mnd periode verplicht is die vergunning af te geven en niet opnieuw een bod kan uitbrengen.

Gr

   

Code du Patrimoine (link)

Article L111-6

En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente

mois à compter de la date du refus.

Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure

d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en

application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en

application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.

Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions

prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même

article.

Article L121-1

Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections

publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire

procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le

président du tribunal judiciaire statuant en référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint

dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

110

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074236/2021-11-11/


administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de

trois mois à compter de sa désignation.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du

bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre

d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.

Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il

l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.

Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de

l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure d'offre d'achat et d'expertise demeure

applicable.

L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa

pour le compte de toute personne publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

From:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Sent: donderdag 11 november 2021 11:17

To:                      &lt;           @AllenOvery.com&gt;

Cc:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                            &lt;

            @minfin.nl&gt;

Subject: Project X

Caution: non-A&amp;O email

  ________________________________ 
Hoi    ,

Zoals zojuist besproken stuur ik je hierbij de call option agreement die het Rijksmuseum met de verkoper heeft
gesloten en de concept SPA. De concept SPA bespreek ik vanmiddag met OCW. Het zou fijn zijn als jij ook alvast een
blik werpt op de SPA en aangeeft wat daar nog voor aanpassingen/wijzigingen in op moeten worden genomen. Voor
ons is van belang dat er iig de voorwaarde in komt dat de koopovereenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van
parlementaire goedkeuring. Het idee is dat er op korte termijn rond 24 november de koopovereenkomst wordt
gesloten, op dat moment vervalt namelijk het exportverbod dat door de FR staat is afgegeven. Zie ook een
achtergrond document in de bijlage.

In 2015 is er bij de aankoop van Maerten en Oopjen gekeken of Frankrijk en Nederland gezamenlijk eigendom konden
verkrijgen van beide schilderijen. Dit bleek niet mogelijk te zijn op basis van Franse wetgeving. De analyse die wij
destijds hebben ontvangen heb ik bijgevoegd. Toen is ook gekeken naar andere manieren om het in “gezamenlijk”
eigendom te brengen, maar omwille van de tijd bleken deze opties niet haalbaar/werkbaar. Wij zouden graag een
check willen of dat deze analyse nog steeds accuraat is. 

Ik heb een concept SPA van de aankoop in 2015 bijgevoegd. Ik hoop zsm de definitieve versie te kunnen sturen.

Laten we later vandaag weer even contact hebben.

Groet       
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             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.

  ________________________________ 

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. If you are not the intended recipient

please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any

third parties.

Allen &amp; Overy LLP

Apollolaan 15

1077 AB Amsterdam

The Netherlands

PO Box 75440

1070 AK Amsterdam

The Netherlands

Tel &#43;31            

Fax &#43;31             

www.allenovery.com

Allen &amp; Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC306763 and

SRA number 562841. A list of the members of Allen &amp; Overy LLP and their professional qualifications is open to inspection at

our London office, One Bishops Square, London E1 6AD, and at our Amsterdam office.

Any reference to a partner or companion in connection with Allen &amp; Overy LLP should be regarded as a reference to a member,

consultant or employee of Allen &amp; Overy LLP.

Our privacy policy is available at https://www.allenovery.com/en-gb/global/legal-notices/privacy-policy

  ________________________________ 

  ________________________________ 
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 23 14:22:53 2021
To:                                                    
CC:                                                     '              @minfin.nl'; '               @minfin.nl'; '                          

(DJZ/PRIVAAT)'
Subject:                            RE: Tbv terugkoppeling

Sorry, nog ter toevoeging, als laatste bullet:

*   Belangrijk om ons in de intentieverklaring niet al op enigerlei wijze te committeren aan een verkoopprijs van
175 mln.

Van:               

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 14:20

Aan:                               @minocw.nl&gt;

CC:                                    @minocw.nl&gt;; '              @minfin.nl'

&lt;              @minfin.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;                

            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Tbv terugkoppeling

Ha          ,

Onderstaande wat ik heb genoteerd voor wat betreft de juridische aspecten (op sommige punten ook iets
breder dan dat).

Groeten,

       

*   Begrip ervoor dat opstellen Sale and Purchase Agreement zorgvuldig dient plaats te vinden, dus niet haasten;
wel snelheid erin houden.

*   Ook z.s.m. een tijdpad van dag tot dag tijdpad: wanneer wetsvoorstel indienen? Wie gaat wanneer met welke
oppositiepartij spreken? Etc.

*   Ter zekerstelling van exclusiviteit proberen om tussen partijen een intentieverklaring te sluiten, waarin partijen
(Trust, Staat en RMA) over en weer de intentie uitspreken om met elkaar tot een verkoop te komen en in dat
kader binnen zes maanden vanaf nu verder te onderhandelen over de inhoud van de Sale and Purchase
Agreement.

*   Via FIN zal aan Allen &amp; Overy gevraagd worden z.s.m. tot een opzet te komen.

*   De intentieverklaring vormt na ondertekening vervolgens het startpunt voor parlementaire behandeling.
Timing van intentieverklaring is relevant in het licht van de formatie. Overwegen om t.b.v. steun in EK daar
vóór ondertekening van de intentieverklaring al wel te sonderen binnen de oppositie (inschatting MFIN: in EK
100 zetels om zeker te zijn).

*   Duidelijke reserves getoond t.a.v. het aangaan van een koopovereenkomst met een trust: vanuit politiek
oogpunt is het absoluut nodig dat duidelijk is wie er achter de trust zitten en met wie dus een Sale and
Purchase Agreement zou worden aangegaan (de ultimate beneficiaries).

*          neemt contact op met              om voor te stellen samen de vertegenwoordiger van verkoper uit
te leggen waarom het voor de Staat zo belangrijk is dat vooraf helderheid bestaat over de ultimate
beneficiaries.

*   Mocht verkoper geen openheid willen geven, terugvaloptie overwegen (en daarover tijdig terug naar beide
ministers): vertrouwelijke juridische check op achterliggende informatie door onafhankelijke derde
(advocaat/notaris).

*   Huidig gebrek aan duidelijkheid over authenticiteit van het werk is ook kwetsbaar. Ter politieke dekking
daarom in elk geval vóór aangaan intentieverklaring verklaring van juridische aard van RMA dat zij het werk
beschouwen als een echte Rembrandt.
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Tue Nov 23 23:06:17 2021
To:                                                 
CC:                                                    ;                         (IRF/OCWEZK)
Subject:                             RE: Uitgangspunten declaration of intent

Hoi       ,

Mijn bedoeling was ook niet om de prijs op te nemen. Zal dat iig verduidelijken. Ook relatie met afspraken in

COA zal ik opnemen.

Groet      

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Datum: dinsdag 23 nov. 2021 10:37 PM

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Kopie:                    &lt;           @minocw.nl&gt;,                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Re: Uitgangspunten declaration of intent

Hoi      ,

Dit lijken me prima uitgangspunten. Dankjewel voor het opstellen.

Ik twijfel wel over het expliciet noemen van de bandbreedte in prijs. Geeft dat ook niet al te veel inzicht?

Misschien gewoon volstaan met ‘prijs staat nog niet vast’? Of zelfs helemaal niet refereren aan de prijs?

Daarnaast zou ik naast bevestiging van exclusiviteit COA ook duidelijk maken op welke onderdelen partijen

            en RMA met de declaration of intent overeenkomen om af te wijken van de COA. Anders krijgen

me misschien discussie over welke set van afspraken voor gaan.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 23 nov. 2021 om 18:25 heeft                            (DJZ/PRIVAAT)

&lt;               @minfin.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi       ,
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Zoals besproken hierbij de uitgangspunten die iig in de declaration of intent terug moeten komen. Heb jij nog
aanvullingen? Ik zal het document daarna delen met A&amp;O en morgen nog even met A&amp;O bellen om een en
ander toe te lichten. Ik ben daar vandaag helaas niet meer aan toegekomen.

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.

&lt;Uitgangspunten declaration of intent.docx.awsec&gt;
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT)                 @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Nov 24 10:22:26 2021
To:                                              @AllenOvery.com
CC:                                                
Subject:                            Declaration of intent
Attachments:                     Uitgangspunten declaration of intent.docx(14KB)

Hoi    ,

Zoals gisteren aangekondigd in mijn mail hierbij de uitgangspunten die in de declaration of intent. Zojuist telefonisch
besproken dat wij later vandaag nog even contact hebben. Ik kan me voorstellen dat je voor de uitwerking een
medewerker betrekt. Dat is vanzelfsprekend geen probleem voor ons.

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

  ________________________________

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 24 17:23:56 2021
To:                                                 ;                                                     
CC:
Subject:                             Gesprek Vereniging Rembrandt

Ik heb        geappt; MOCW doet het gesprek met Vereniging Rembrandt morgen alleen.

Gr       

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                            
Sent Date:                         Wed Nov 24 22:19:48 2021
To:                                                  ;                  
CC:                                                         ;               
Subject:                            RE: RE:
Attachments:                    Bijlage 1.pdf(13KB); Voorbereiding gesprek    –              –               (25 november 2021).pdf(29KB);

Bijlage 3.pdf(21KB); Bijlage 2.pdf(53KB); Bijlage 4.pdf(134KB); image001.jpg(2KB); image006.jpg(2KB)

Hoi       ,

Bijgaand de voorbereiding.

Groeten,

       

Van:                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:25

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: RE:

Urgentie: Hoog

Hoi       ,

Morgen staat er een afspraak tussen de   ,              en               advocaat verkoper, wil jij voor een
voorbereiding zorgen?

Dank en groet,

                                                    

                                 |              
                            |             
Postbus:               @minocw.nl
-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag | kamer 05.114

Van:               &lt;                          &gt;

Verzonden: woensdag 24 november 2021 16:15

Aan:                                 @rijksmuseum.nl&gt;

CC:              &lt;                         &gt;;                 &lt;              @minocw.nl&gt;;       

        &lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: RE:

Dear    ,

We would like to have the call with                      tomorrow at 17.15.

Thanks.

Best regards,
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De :                                 @rijksmuseum.nl&gt;

Envoyé : mercredi 24 novembre 2021 15:19

À :               &lt;                          &gt;

Cc :              &lt;                         &gt;;               @minocw.nl

Objet : RE:

Dear      ,

                                                ,                 , wants to have an online meeting with you and

    . Are you available on one of the following times:

Thursday 25 November, 14.00 hours

Thursday 25 November, 17.15 hours

You will receive an invitation for the meeting from                          .

Please contact me if you have any questions.

Best regards,

    

               

                  

                                    

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona




 
x x x

Please think before you print

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce message ne vous est pas

destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the sender

immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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Voorbereiding gesprek    –              –               | 25 november 2021

Onderwerp: verkoop Vaandeldrager

Doel gesprek:

- Voorstellen aan verkoper om gezamenlijk (verkoper, Staat, RMA) tot een Declaration of

Intent (DoI) te komen.

- Toelichten aan verkoper waarom het voor de Staat zo belangrijk is, dat vooraf helderheid

bestaat over:

o de ultimate beneficiaries van                ;

o het volledig eigenaarschap (full ownership;

o de authenticiteit van het Work of Art (WOA).

Toelichting

• Verkoper en RMA hebben een Call Option Agreement (COA) met elkaar gesloten.     

                                                                                         

                                  

• De COA biedt exclusiviteit voor het RMA tot             nadat de FR-overheid een

beslissing heeft genomen over de export license.

• Een tweede, allesbeslissende aanvraag voor een export license zal door verkoper gedaan

worden zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de 30 maandentermijn binnen welke het

WOA het FR-grondgebied niet mag verlaten. Die termijn eindigt op 24 november 2021.

• De FR-overheid heeft in beginsel vier maanden voor het nemen van de beslissing over de

export license.

• Opgeteld biedt de COA mogelijk dus nog exclusiviteit voor zo’n            . Desondanks

maant de verkoper tot haast: de afgelopen weken werd aangestuurd op het ondertekenen

van een door verkoper opgestelde Sale and Purchase Agreement (SPA) vóór 24 november.

• Dat is niet gelukt. De materie was daarvoor te complex; meer tijd is nodig om tot

zorgvuldige uitonderhandeling te komen van een SPA die voor beide partijen aanvaardbaar

is.

• Om commitment te tonen jegens verkoper en daarbij nadrukkelijk uit te dragen dat de NL-

Staat zeer geïnteresseerd is in aanschaf van het werk, zou – in aanvulling op de COA – een

DoI kunnen worden gesloten.

• Met zo’n DoI zou overeengekomen kunnen worden dat partijen een samen te bepalen

termijn zullen benutten om met elkaar de totstandkoming van een SPA uit te onderhanden.

• Te denken aan een termijn van            . De duur daarvan sluit aan bij de     

        die de COA mogelijk nog exclusiviteit biedt.

• De volledige termijn van             zal waarschijnlijk niet nodig zijn om tot een

uitonderhandelde SAP te komen. Maar belangrijke overweging – naast het feit dat de

export license nog geen feit is – is dat het NL-parlement nog goedkeuring zal moeten

verlenen voor beschikbaarstelling van budget. Wanneer de termijn dus wat ruimer wordt

gesteld, zou de SAP mogelijk zelfs zonder ontbindende voorwaarde (condition subsequent)

van financiering kunnen worden aangegaan. Dat zou ook verkoper meer zekerheid bieden.

• FIN heeft inmiddels Allen & Overy gevraagd een concept-DoI op te stellen aan de hand van

de in bijlage 1 opgenomen uitgangspunten.

• Naast de tijdsdruk die op dit moment wordt ervaren, zijn er ook andere struikelblokken:

1. Onduidelijkheid over de ultimate beneficiaries van                

- MFIN en MOCW hebben duidelijke reserves getoond t.a.v. het aangaan van

een SAP met een trustconstructie: vanuit politiek oogpunt is het voor hen

absoluut nodig dat duidelijk is wie er achter de trust zitten en met wie dus een

SAP zou worden aangegaan.

- Uit de informatie die verkoper heeft verstrekt, is dit niet duidelijk. Tot nu toe

wil verkoper niet verder gaan dan in de SAP de garantie afgeven dat de

ultimate beneficiaries                                                        

                            (zie bijlage 2).
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2. Onduidelijkheid over het volledig eigenaarschap (full ownership)

- Huidige juridisch eigenaar van het WOA zou het                    

gevestigde trustkantoor             zijn.

- Tot nu toe heeft de verkoper geen documenten overgelegd waaruit

onomstotelijk blijkt dat             inderdaad de eigenaar is.

- Wel is een kopie gedeeld van de Transfer Letter uit      van Baron Elie de

Rothschild (zie bijlage 3)                                                

                                                                        

                                                  

- Desgevraagd heeft de verkoper in een latere e-mail gemeld dat hij

bewijsstukken heeft ontvangen waaruit zou blijken                       

                                                                            

        (zie bijlage 4).

- Van die bewijsstukken zélf hebben we nog geen kennis kunnen nemen.

- Daarnaast speelt de vraag in hoeverre            . door verkoop van het WOA

binnen de grenzen van de Trust Agreement handelt: is zij daar als trustee toe

bevoegd/zijn alle ultimate beneficiaries ermee akkoord?

- Om daar duidelijkheid over te verkrijgen, moeten we kennis kunnen nemen

van de relevante, op dit moment van toepassing zijnde, bepalingen van de

Trust Agreement en/of van documenten waaruit de instemming van de

ultimate beneficiaries blijkt.

3. Onduidelijkheid over de authenticiteit van het WOA

- De verkoper wil geen onbeperkte garantie afgeven dat het WOA een echte

Rembrandt is.

-                                                                          

                       

- Verkoper is van oordeel dat de authenticiteit niet ter discussie kan staan.

Onder andere omdat de FR-overheid het WOA als authentiek zou beschouwen

en het WOA ook onderdeel is geweest van de tentoonstelling Rembrandt-

Velázquez bij het RMA.

-                                                                             

                                                                          

                                                                  

• Bovenstaande onduidelijkheden zouden in voldoende mate moeten zijn getackeld voordat

het tot een DoI komt. Het daadwerkelijk overleggen van bewijsstukken voorafgaand aan

een DoI zou inzet van het gesprek moeten zijn.

• Mocht verkoper echter nu al of na ruggenspraak volharden in de weigering om openheid te

geven over #1 en/of #2, dan kan een terugvaloptie zijn om op de achterliggende

informatie b vertrouwelijk een juridische check uit te laten voeren door een onafhankelijke

derde die met gezag een standpunt in kan nemen (bv. advocaat/notaris).

• Ter politieke dekking voor de onduidelijkheid over de authenticiteit van het WOA zou

eventueel nog een verklaring van juridische aard van het RMA gevraagd kunnen worden,

waarin het verklaart het WOA te beschouwen als een echte Rembrandt.
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Nov 25 19:43:17 2021
To:                                                 
CC:                                                          (IRF/OCWEZK);                   
Subject:                             FW: Project X - Letter of Intent
Attachments:                     EUP1-#2010173424-v3 Project X - Letter of Intent.doc(65KB)

Hoi       ,

Zie bijgevoegd een door A&amp;O opgesteld concept LOI. Ik heb het concept nog niet bekeken.

Groet       

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                                           @AllenOvery.com&gt;

Datum: donderdag 25 nov. 2021 6:10 PM

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Kopie:               @AllenOvery.com &lt;              @AllenOvery.com&gt;

Onderwerp: Project X - Letter of Intent

Beste       

Zie in bijlage een concept LOI.

Graag je commentaar.

Gr

   

  ________________________________
This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. If you are not the
intended recipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not
use or transmit the contents to any third parties.

Allen &amp; Overy LLP
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam
The Netherlands
PO Box 75440
1070 AK Amsterdam
The Netherlands
Tel &#43;31             
Fax &#43;31             

www.allenovery.com

Allen &amp; Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number
OC306763 and SRA number 562841. A list of the members of Allen &amp; Overy LLP and their professional
qualifications is open to inspection at our London office, One Bishops Square, London E1 6AD, and at our Amsterdam
office.
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Nov 26 12:41:19 2021
To:                                                                                                                        

                                                                   
'               @minfin.nl'; '              @minfin.nl';                             
                                                                            
(            @rijksmuseum.nl)

CC:
Subject:                             vergaderstukken maandag 29 november 2021: project X
Attachments:                     Verslag Rembrandt 23nov21.docx(101KB); kort verslag overleg MOCW-MFIN d.d. 24

november 2021.docx(16KB); Agenda overleg 29 november 2021.docx(98KB)

Beste mensen,

Hierbij de vergaderstukken voor het overleg van project X van maandag 29 november as.

Hgr
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Kort verslag van gesprek MOCW en MFIN, d.d. woensdag 24 november 2021

-      Begrip ervoor dat opstellen Sale and Purchase Agreement zorgvuldig dient plaats te vinden,

dus niet haasten; wel snelheid erin houden.

-     Ook z.s.m. een tijdpad van dag tot dag tijdpad: wanneer wetsvoorstel indienen? Wie gaat

wanneer met welke oppositiepartij spreken? Etc.

-     Ter zekerstelling van exclusiviteit proberen om tussen partijen een intentieverklaring te

sluiten, waarin partijen (Trust, Staat en RMA) over en weer de intentie uitspreken om met

elkaar tot een verkoop te komen en in dat kader binnen             vanaf nu verder te

onderhandelen over de inhoud van de Sale and Purchase Agreement.

-     Via FIN zal aan Allen & Overy gevraagd worden z.s.m. tot een opzet te komen.

-     De intentieverklaring vormt na ondertekening vervolgens het startpunt voor parlementaire

behandeling. Timing van intentieverklaring is relevant in het licht van de formatie.

Overwegen om t.b.v. steun in EK daar vóór ondertekening van de intentieverklaring al wel

te sonderen binnen de oppositie (inschatting MFIN: in EK 100 zetels om zeker te zijn).

-     Duidelijke reserves getoond t.a.v. het aangaan van een koopovereenkomst met een trust:

vanuit politiek oogpunt is het absoluut nodig dat duidelijk is wie er achter de trust zitten en

met wie dus een Sale and Purchase Agreement zou worden aangegaan (de ultimate

beneficiaries).

-            neemt contact op met              om voor te stellen samen de

vertegenwoordiger van verkoper uit te leggen waarom het voor de Staat zo belangrijk is

dat vooraf helderheid bestaat over de ultimate beneficiaries.

-     Mocht verkoper geen openheid willen geven, terugvaloptie overwegen (en daarover tijdig

terug naar beide ministers): vertrouwelijke juridische check op achterliggende informatie

door onafhankelijke derde (advocaat/notaris).

-     Huidig gebrek aan duidelijkheid over authenticiteit van het werk is ook kwetsbaar. Ter

politieke dekking daarom in elk geval vóór aangaan intentieverklaring verklaring van

juridische aard van RMA dat zij het werk beschouwen als een echte Rembrandt.

-     Belangrijk om ons in de intentieverklaring niet al op enigerlei wijze te committeren aan een

verkoopprijs van 175 mln.

-     Voor de budgettaire dekking gaan we uit van de bijdrage van € 10 miljoen van RMA en € 15
miljoen van Vereniging Rembrandt. MOCW neemt contact op met Vereniging Rembrandt
over hun voorwaarden. OCW kan € 19 miljoen bijdragen uit het aankoopfonds. Andere
dekking op de OCW begroting is op dit moment niet aan de orde. De rest van het bedrag
moet uit de algemene middelen komen.

-     Begrotingswetsvoorstel bij voorkeur tegelijk met intentieverklaring naar TK.
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Agenda
overleg OCW, FIN en RMA

Omschrijving Project X

Vergaderdatum en -tijdstip 29 november 2021, 15.30 – 16:30 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Opening en mededelingen

2.   Terugkoppeling gesprek MFIN-MOCW

` -      zie ook bijlage

3.   Afstemming parlement

4.   Afstemming Frankrijk

5.   Uitwerking Financieel

-      Terugkoppeling tel. gesprek MOCW-Vereniging Rembrandt op zondag 28-

11

6.   Uitwerking Juridisch

-     Terugkoppeling gesprek OCW/RMA met verkoper (donderdag 25-11)

-     Stand van zaken Intentieverklaring

-     Stand van zaken SPA + planning

7.   Proces en Tijdlijn

8.   Communicatiestrategie

Pagina 1 van 2
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-      Er is een spreeklijn (afgestemd met RMA). Die zou lekproof moeten zijn.

9.   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. reeds

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.

reeds

3d    In overleg met NL ambassadeur en AZ

bepalen of en wanneer officieel contact met

Frankrijk het beste kan plaatsvinden.
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

5g    RMA doet navraag bij de verkoper over
onderbouwing 24 nov als richtdatum

Reeds

5h    RMA bespreekt bij directie of zij
tussenpersoon blijven richting verkoper, of dat
de staat rechtstreeks gesprekspersoon wordt.
6a+b+c dubbelen met 2b, 3b en 2a.

7a       Woordvoeringslijn wens tot aankoop Reeds

7b      Spreeklijn en q&a’s afstemmen met COM en in

nota richting ministers.

Reeds

8a    Kennismakingsoverleg FIN met RMA reeds

8b    Hotspot in proza reeds
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From:                                            
Sent Date:                         Sat Nov 27 20:50:29 2021
To:                                                              (DJZ/PRIVAAT)
CC:                                                                              (IRF/OCWEZK)
Subject:                            Re: Letter of intent
Attachments:                    image001.gif(3KB)

Hoi      ,

Eens met jou dat dit concept een prima basis vormt. Fijn dat A&amp;O hier op zo’n korte termijn mee kon

komen.

Ook eens met jouw opmerking over opname van de purchase price.

Wel denk ik dat we nog even goed moeten doordenken of we met deze letter of intent, zoals het nu de bedoeling

is van het concept, alle eerdere overeenkomsten willen laten vervallen. Lijn was vooralsnog om tot een SAP te

komen op basis van en ter uitvoering aan een van kracht zijnde Call Option Agreement. Komen we ongetwijfeld

a.s. maandag over te spreken met elkaar (ik zag dat het stuk inmiddels is geagendeerd  ).

Vriendelijke groet,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 26 nov. 2021 om 12:02 heeft                            (DJZ/PRIVAAT)

&lt;               @minfin.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi       ,

Volgens mij een goed concept Letter of intent waar we verder mee kunnen. Bijgevoegd 1 opmerking van mijn kant.
Heb jij nog aanvullingen?
Is het idee nu om het aan      en        voor te leggen en te delen met het RMA?

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;

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

118

http://www.minfin.nl/
http://www.minfin.nl


From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov 29 00:06:05 2021
To:                                                 
CC:                                                                                                                                     

                                  @minfin.nl;               @minfin.nl;                            
                                                                         
(            @rijksmuseum.nl)

Subject:                             Re: vergaderstukken maandag 29 november 2021: project X
Attachments:                     Verslag Rembrandt 23nov21.docx(101KB); kort verslag overleg MOCW-MFIN d.d. 24 november

2021.docx(16KB); Agenda overleg 29 november 2021.docx(98KB)

Beste collega’s van Project X,

In aanloop naar ons overleg morgen stuur ik jullie vast mijn aantekeningen van het overleg dat ik donderdag

samen met              heb gehad met de advocaat van de verkoper van De Vaandeldrager,                 en

twee van zijn collega’s. Het volgende is daar de revue gepasseerd:

1.  de verkoper heeft donderdag 25 november de exportvergunning bij het ministerie van Cultuur ingediend

en deze is naar hun zeggen zonder voorbehoud in behandeling genomen.

2.  de verkoper heeft daarbij geen enkel signaal gekregen dat Frankrijk een probleem gaat maken van de

exportvergunning, maar men kan nog geen indicatie geven van het tempo waarin de vergunning verleend

zal worden.

3.  de verkoper is verheugd dat de Nederlandse staat de mogelijkheden wil onderzoeken om de

Vaandeldrager aan te kopen en stemt in met een Declaration of Intent.

4.  de verkoper wil de vragen over de beneficianten en het eigendom van het ‘WOA’ graag beantwoorden,

waarbij we gezamenlijk onderzoeken tot op welk detailniveau dat nodig is en/of kan. Volgens        

        kan er nog meer informatie geleverd worden over                                  die het doek in

de trust heeft ondergebracht.

5.  de verkoper en het RMA gaan met elkaar in overleg over mogelijkheden om de authenticiteit van het

WOA nadrukkelijk(er) te bevestigen. Het RMA suggereert daar een team van onafhankelijke experts bij

te betrekken.

6.  door mij is toegelicht dat het voor ons ook voor het sluiten van de DoI noodzakelijk is om meer

duidelijkheid te hebben over de beneficianten en het eigenaarschap, alsmede de authenticiteit van het

WOA.

7.  door mij is toegelicht dat de DoI openbaar wordt in de parlementaire behandeling, maar dat het tekenen

daarvan niet afhankelijk is van parlementaire goedkeuring. Dat ligt anders voor de SPA, die kunnen we

pas tekenen als het parlement (TE/EK) heeft ingestemd met het budget en de aankoop.

8.  door mij is toegezegd dat wij een concept DoI maken en die zsm zullen delen met de verkoper. Tevens is

afgesproken dat ook wordt doorgewerkt aan de SPA.

9.  we hebben afgesproken dat er op korte termijn een overleg plaatsvindt over de DoI tussen de juridische

mensen van de Nederlandse staat en de advocaten van de verkoper over de DoI en de SPA en/of andere

juridische aspecten.

10. de advocaat van de verkoper is bereid daarvoor naar Den Haag te komen, maar ik heb laten

doorschemeren dat een overleg volgende week digitaal zal moeten zijn. De advocaat geeft aan het RMA

door wie er vanuit hen zullen deelnemen aan het overleg.

Tot zover, groet en tot morgen,
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov 29 15:53:14 2021
To:                                                                                                                          

(            @minfin.nl); '               @minfin.nl';                                           
               @minfin.nl;               @minfin.nl;                                                   
                                     @rijksmuseum.nl)

CC:
Subject:                             scenario's tijdpad project x
Attachments:                     Tijdpad parlementaire behandeling.docx(15KB)
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Tijdpad parlementaire behandeling

Snelle scenario

Voorwaarden Vragen over eigenaarschap en authenticiteit beantwoord

Declaration of intent getekend

Vooraf Steun niet-coalitiepartijen

Begin december (uiterlijk

9)

Brief plus Doi plus Nota van Wijziging begroting 2022 naar TK

Uiterlijk 16 december Akkoord TK

Uiterlijk 21 december Akkoord EK

2022 Koop en betaling

Toelichting:

Een nota van wijziging op de OCW-begroting 2022 kan worden ingediend tot het moment van

stemming, nu gepland op 9 december. De stemming zou dan kunnen worden uitgesteld.

Begrotingswetten moeten echter wel vóór 1 januari door beide Kamers geaccordeerd zijn. Het

reces van de TK begint op 17 december, van de EK op 21 december. De agenda’s zijn op dit

moment vol maar de Kamers bepalen zelf waar ze prioriteit aan geven. We zouden dan wel een

redenering moeten hebben waarom dit zoveel haast heeft. Een nieuw RA kan uiteraard de planning

ook nog doorkruisen.

Scenario 2022

Voorwaarden Vragen over eigenaarschap en authenticiteit beantwoord

Declaration of intent getekend

Vooraf Steun niet-coalitiepartijen

December Brief plus Doi naar TK

Na 21 december Incidentele suppletoire begroting 2022 naar TK

Januari/februari Akkoord TK

Februari/maart Akkoord EK

Na akkoord TK/EK Koop en betaling

Toelichting

In die scenario wordt de financiële dekking geregeld met een incidentele suppletoire begroting op

de OCW-begroting 2022. Die kan worden ingediend vanaf het moment waarop de begroting door

TK en EK is geaccordeerd, naar verwachting 21 december. Indien de brief en Doi al eerder in

december worden verzonden kan de ISB dus niet meteen worden meegestuurd, maar in de brief

kan wel worden aangegeven dat die zal volgen. Vanaf 21 december kunnen brief, Doi en ISB samen

worden verzonden. De behandeling zal dan in 2022 plaatsvinden; normale doorlooptijd voor een

begrotingswet is twee à drie maanden.
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From:                                                
Sent Date:                         Mon Nov 29 22:47:06 2021
To:                                   Engelshoven, Ingrid van (MOCW)
CC:                                                   
Subject:                            Aankoop de Vaandeldrager
Attachments:                    Aankoop de Vaandeldrager.docx(99KB)

Dag Ingrid,

Hierbij ook de afgeronde nota over het tijdpad, aangevuld met een notie over de prijs. Laat je het weten
als je nog iets van ons nodig hebt?

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:                                                                        <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Tue Nov 30 11:46:26 2021
To:                                                 
CC:                                                    
Subject:                            RE: Aangepaste LOI

Merci J

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 11:02

Aan:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Done. Zie bijgaand. Schrappen bijlage 2 noopte overigens ook nog tot wat wijzigingen in de tekst zelf, zo
kwam ik al lezende achter (verwijzingen, meervoud naar enkelvoud etc).

Ik zal nog een kort tekstje schrijven (en met je afstemmen) voor de mail waarmee de letter (bijgaande
versie, geschoond) naar              c.s. kan worden gezonden, nadat                             de
afspraak heeft ingepland. Ik ga ervan uit dat die mail niet vanuit de account van        hoeft te worden
gezonden, maar dat ik dat zelf kan doen.

Groeten,

       

Van:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:42

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Pas jij dat nog aan?

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:21

Aan:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Ja, mooi!

Alleen dan nog ‘,                                                                                                   

        te schrappen alsmede                                             

Groeten,

       

Van:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:14

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Zie bijgevoegd.

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:01

Aan:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;
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Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Ha      ,

Zie in bijgaande versie twee opmerkingen en een klein redactioneel aanpassinkje. Straks/nu in de webex
te bespreken.

Groeten,

       

Van:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 09:09

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Aangepaste LOI

Hoi       ,

Zie bijgevoegd de aangepaste LOI. Heb jij nog aanvullingen?

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               
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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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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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 Dec  1 09:52:22 2021
To:                                                                  
CC:                                                                       
Subject:                            RE: Confidential and urgent - from the French ministry of culture

Hi      ,

Wij hebben bij COM contact gehad met                  en                 . Zij zijn op de hoogte.

H. gr.         

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van:                 <              @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 09:32

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

CC:                 <              @minocw.nl>

Onderwerp: FW: Confidential and urgent - from the French ministry of culture

Goedemorgen        en         ,

Onderstaand verzoek is zojuist binnen gekomen en        wil deze telefonische afspraak graag morgenochtend voeren.

Dit gaan wij voorstellen aan                     

       wil graag iemand van COM bij dit gesprek en vraagt zich af met wie jullie contact hebben? Hebben jullie een naam voor ons?

Dankjewel alvast!

Groetjes,

                                                                               |                                      

        |              

Postbus:               @minocw.nl

-----------------------------------------------------------------------------

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag | kamer 05.114

-----Oorspronkelijk bericht-----

                                                                       

                                         

                                                

                                                                                                                 

                                                                         

                         

                                                                                                                            

         

                                                                                                                              

                                  

                        

             

                         

                                  

                                                

----------------------------------------------------------------------

Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents joints que si nécessaire.
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From:                                                n
Sent Date:                         Wed Dec  1 16:04:51 2021
To:                                                    
CC:
Subject:                            woordvoering project x
Attachments:                    qa's aankoop Rembrandt definitief.docx(24KB)

Ha        ,

Bij deze de q&amp;a&#8217;s die al eens aan de minister zijn gestuurd (vorige week geloof ik) en die dus
al over verschillende schijven (ook met Rijksmuseum) zijn goedgekeurd.

H. gr.         

                  
Senior beleidsmedewerker/            team 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               
             @minocw.nl

Ik werk                             
www.cultuursubsidie.nl
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Van:

Aan:

Onderwerp: RE: communicatiestrategie project X

Datum: woensdag 1 december 2021 16:58:41

Bijlagen:
image002.jpg
image004.png
image005.png

Hi  ik heb je gegevens doorgegeven. De contactpersoon bij het Rijks is

In het bijgevoegde docje vindt je haar contactgegevens. Volgens mij nemen zij contact
met jou op, maar als jij omwille van snelheid met haar contact op wil nemen, is dat vast
geen probleem.
h. gr.

Van: @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 16:56

Aan: @minocw.nl>

Onderwerp: RE: communicatiestrategie project X

Wanneer spreken we dit groepje?

Van: @minocw.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 15:44

Aan: @minocw.nl>

Onderwerp: communicatiestrategie project X

Hi
Je wordt nu zo langzamerhand toch Project X, zoals wij het noemen, ingezogen. Het
schijnt heel druk te zijn bij jullie op de afdeling, en ik wil verder geen druk leggen, maar
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Dec  1 17:27:19 2021
To:                                                     
CC:                                                         ;                
Subject:                             FW: Letter of Intent - Draft

Ha       ,

Ook voor jou alvast de correspondentie van vandaag met              over het overleg van morgen. Uit
diens mail blijkt niet waar de bedenkingen precies betrekking op hebben (vindt-ie de LoI te vrijblijvend of
de termijn te ruim, etc.?), maar het zou zo maar kunnen dat het gesprek morgenochtend vooral in het
teken staat van aftasten en een vervolgafspraak nodig is.

Ik houd je op de hoogte.

Groeten,

       

Van:               

Verzonden: woensdag 1 december 2021 16:59

Aan:                                          &lt;               @minfin.nl&gt;;                    

&lt;           @minocw.nl&gt;;                                 @rijksmuseum.nl&gt;;         @rijksmuseum.nl

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Letter of Intent - Draft

Ter info, relevant voor morgen: kennelijk zitten we vooralsnog toch nog niet helemaal op dezelfde lijn als
het gaat om de LoI.

Groeten,

       

Van:               

Verzonden: woensdag 1 december 2021 16:55

Aan:                                                                

Onderwerp: RE: Letter of Intent - Draft

Dear             

Thank you for your prompt reply.

Indeed, this gives further cause for close consultation tomorrow.

Should you or perhaps your two colleagues &#8211; since you are currently out of office &#8211; have
the opportunity to e-mail me on forehand some additional documentation on the three issues mentioned in
my earlier e-mail, that would be very much appreciated.

Yours sincerely,

            

Van:                                             &gt;

Verzonden: woensdag 1 december 2021 14:51

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                             &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent - Draft
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Dear          ,

Thank you for your e-mail.

I am not in Paris today but we will speak tomorrow.

It is important that we do exchange tomorrow since the format and the premise of the document you sent us

does not correspond to our analysis of the situation. This being said, there is no reason why we should not

complete the contemplated transaction.

I am looking forward to our call tomorrow.

Yours sincerely,

              

                          

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 1 décembre 2021 12:40

À :                                             &gt;

Objet : Letter of Intent - Draft

Dear             

Further to your Zoom meeting last week with                 en                     on the subject of
the Rembrandt painting owned by your client,            , I hereby send you a first draft of a Letter of
Intent, for discussion at the Zoom meeting that is scheduled for tomorrow at 10 a.m.

Attending the meeting on behalf of the Dutch Ministry of Finance will be                       , and on
behalf of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science                      and myself. Also
attending, on behalf of the Rijksmuseum, are                    and                   .

As pointed out by             , in order to come to an agreement on a Letter of Intent, it is important
for the Dutch government to get further clarification on the subject of authenticity, ownership and ultimate
beneficiaries. I propose that during our meeting, we jointly explore in what way sufficient legal certainty
on these issues could be ensured.

Meanwhile in case you have any questions regarding the Letter of Intent, do not hesitate to contact me.

Yours sincerely,

            
             policy advisor
..........................................
Department of Heritage and Arts
Ministry of Education, Culture and Science
Rijnstraat 50 | 2515 XP | The Hague
PO Box 16375 | 2500 BJ | The Hague
..........................................
T             
           @minocw.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

10.2.e 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:amaillot@darroisvilley.com
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:AMAILLOT@DARROISVILLEY.COM
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl


                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d&#8217;avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si
ce message ne vous est pas destiné, nous vous prions d&#8217;en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces
jointes sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.

10.2.e



From:                                                
Sent Date:                         Wed Dec  1 22:57:16 2021
To:                                                
CC:                                                                         
Subject:                             Re: Letter of Intent - Draft

 Dag             ,

Goed dat je het even laat weten, ik ben benieuwd waar zijn bedenkingen zitten.

Misschien dat de aankoopprijs nog niet naar hun zin is? Niet voor jullie om in te brengen, maar MOCW liet

weten dat 175 mio. geen obstakel is, dus dat zou na de bespreking snel bij haar voor definitief akkoord kunnen

worden voorgelegd.

Misschien is het een communicatie-ding? Dan is het goed om naar hen toe te benadrukken dat we deze DoI juist

willen sluiten om meer aan elkaar verbonden te zijn en meer zekerheid te hebben dat we gezamenlijk tot een

goed aankoopproces kunnen komen.

Verder ter achtergrond: de contacten tussen MOCW en haar Franse collega zijn goed verlopen, naar verluidt

vindt Frankrijk het een mooie gedachte dat het doek in Europa blijft en in een collectie met meerdere

Rembrandt’s terechtkomt. Morgenochtend heb ik contact met het Franse ministerie van cultuur (samen met

                 ; o.a. afstemming over het moment waarop de exportvergunning wordt afgegeven en de wens

van Frankrijk om dat synchroon te laten lopen met de berichtgeving in NL over de aankoop. Dat zal nog een

hele toer worden, trouwens, want kan in het gunstigste geval betekenen dat zij de vergunning heel snel moeten

gaan verlenen.

Tot slot: MOCW wil de politieke sondering starten als wij het sein geven dat we uit de DoI zijn (en deze

kunnen tekenen), en heeft de hoop dat als dat voorspoedig gaat ze nog voor de stemmingen volgende week de

TK kan informeren. Dan moet alles wel heel geruisloos gaan en dat lijkt mij niet realistisch, maar ik denk dat

het goed is om de ‘sup’ snel voor te bereiden. Ik zoek morgen contact met AZ om een eventuele

spoedbehandeling van de ‘sup’ in de MR aan te kondigen.

Groeten en veel succes morgen,

       

Op 1 dec. 2021 om 17:27 heeft               &lt            @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Dec  2 08:21:54 2021
To:                                                 
CC:
Subject:                            RE: update

Ok, ik bel jou zodra juridisch overleg afgelopen is.

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 1 december 2021 19:22

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: update

Laten we daar maar even van uit gaan. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat        hiervan op de
hoogte is!

Succes morgen!

Heb met        afgesproken dat na het overleg subiet aan        wordt teruggekoppeld. Zullen wij na het
overleg morgen even bellen?

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 1 december 2021 16:22

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: update

Ha       ,
Kleine update van wat er in mijn hoekje van het project gebeurt:
Ik sprak net even met                 , hij gaat het communicatietraject vanuit OCW trekken. Hij zal
rechtstreeks contact met het Rijks hebben.
Hij vertelde ook dat de minister morgen gaat worden geïnterviewd door een documentairemaker. Die volgt
de directeur van de Vereniging Rembrandt blijkbaar, en de minister heeft haar medewerking toegezegd
om over dit project iets te zeggen (de documentaire wordt pas in 2023 of 2024 uitgebracht). Ik vind het
bijzonder in dit stadium van het traject, maar als de minister en COM hier geen bezwaar tegen hebben, zal
het wel goed zijn, toch?

h. gr.    

                 
Senior beleidsmedewerker             team 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 Dec  2 18:39:09 2021
To:                                                    
CC:                                                                                                          ;                @minfin.nl;        

                                                                                             
(           l@rijksmuseum.nl);                   ;               @minfin.nl

Subject:                             Re: Bericht aan advocaten verkoper

Dag allen,

Hierbij kan ik nog aanvullen dat overleg met AZ en Financiën heeft opgeleverd dat een nota van wijziging of

een ISB onder het mandaat van de minister van Financiën vallen (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 voorafgaand aan het versturen daarvan aan de Kamers en lichten het voorstel (achteraf) toe in de MR.

Een snelle parlementaire behandeling kan nog steeds, áls de Kamers daarmee instemmen en dat is nu

onzekerder, inderdaad.

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 2 dec. 2021 om 17:56 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:
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Beste collega’s,

Er zijn ook begrotingstechnische ontwikkelingen. Zojuist gehoord dat de stemmingen over de begrotingen
niet donderdag zijn maar dinsdag. Ik heb overlegd met                                    en zij heeft
overlegd met de minister. Ze zien geen mogelijkheden om de stemmingen te laten uitstellen (als we
immers nog niet kunnen zeggen waarom). Daarom lijkt de beste optie nu om in plaats van een Nota van
Wijziging een ISB te maken. Die kan verzonden worden vanaf het moment dat over de begroting is
gestemd. Ik zal nu (ook) een ISB laten voorbereiden.
Hiermee is uiteraard wel de druk van een supersnelle parlementaire behandeling weg.

Groetjes
      

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 2 december 2021 17:43

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;

               @minfin.nl;                            &lt;            @minfin.nl&gt;;                           

(DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                &lt;        @rijksmuseum.nl&gt;;                

(           l@rijksmuseum.nl) &lt;           l@rijksmuseum.nl&gt;;                   

&lt;           @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Bericht aan advocaten verkoper

Urgentie: Hoog

@       en @    : onderstaande in de haast abusievelijk niet aan jullie gezonden... Bij dezen alsnog.

Met de intussen ontvangen opmerking van       dat het goed zou zijn de mail te beeindigen met iets als:
‘Upon signing of the letter of intent, we will, of course, enter into further consultation on the text of a sale
and purchase agreement.’

Van:               

Verzonden: donderdag 2 december 2021 17:35

Aan:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;

               @minfin.nl;                            &lt;            @minfin.nl&gt;;                            

(DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                &lt;        @rijksmuseum.nl&gt;;                

(           l@rijksmuseum.nl) &lt;           l@rijksmuseum.nl&gt;;                    &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Bericht aan advocaten verkoper

Urgentie: Hoog

Allen,

Ik ontving zojuist van        bericht dat naast M.OCW ook M.FIN akkoord is met 175 mln. Ik stel voor dat
ik              nu per e-mail daarvan in kennis stel (en zo snel mogelijk daarna, nadat ook       ernaar
heeft kunnen kijken, een bijgestelde versie van de Letter of Inent naar hem stuur). Zie hieronder een
concepttekst voor de mail aan             .

@       en @    : akkoord met deze tekst?

Groeten,
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Dec  3 11:10:22 2021
To:                                                    ;               (DJZ/PRIVAAT);                
CC:
Subject:                            Fwd: From              
Attachments:                     Demande de CBC du 25 11 2021.pdf(200KB)

Bericht van               

@     : de informatie over eigenaarschap en beneficiaries laten zenden aan A&amp;O of toch rechtstreeks aan

ons? En heb jij nog kunnen kijken naar mijn voorstellen bij de Letter of Intent?

Hun versie van de Letter of Intent kunnen we sowieso rechtstreeks ontvangen, dus dat zal ik hem alvast laten

weten.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:               &lt;                          &gt;

Datum: 3 december 2021 om 10:43:48 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie:               &lt;                          &gt;

Onderwerp: From               



Dear          ,

We have received the supporting data on ownership which we could send you when you let us know where.

Same for the letter of intent.

Our draft, you will see, includes the representations and warranties by the parties to be inserted in the

Purchase Agreement.

We think that we should agree those “ex ante”, so to speak.

We also have the information relating to the identity of the beneficiaries. Giving you access to it is a little

complicated as you know.

So, in conclusion, we think that we are able to deal with the three points of substance on the Dutch side:

1.  Origin of the ownership,

2.  Identity of the recipients of the purchase price,

3.  Authenticity.

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

130



Let us know when you have an address through which we can correspond.

Last but not least, you will find attached the request from the owner to export the WOA as filed the so-called

CBC (the “Certificat de Biens Culturels”).

Regards,

              

                          

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                            
Sent Date:                         Fri Dec  3 12:03:43 2021
To:                                                    
CC:                                                         ;                
Subject:                            FW: From               
Attachments:                     Letter of Intent [DRAFT v2].doc(74KB)

t.i. Het is nu dus even afwachten wat we van hun kant ontvangen. Hopelijk komt eea zo snel mogelijk. Zo
gauw als       en ik iets ontvangen, duiken we erop.

Van:               

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 11:58

Aan:               &lt;                          &gt;

CC:               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: From               

Dear           ,

Further to my e-mail below, I can inform you that the data on ownership and beneficiaries can also be sent
directly to                  and me. After an analysis of the Dutch Freedom of Information Act, we
conclude that although the information, upon receipt, shall be covered by that Act, there would be no

obligation to provide the personal information therein at the request of a third party, as it is protected by
the provisions of privacy. In addition, in the event a third party would request any information in
documents you have sent to us, the government is required anyway to ask for the point of view of the
persons to whom the information in those documents relates.

Finally, I have enclosed our altered version of the draft letter of intent. Please send us yours at your
earliest convenience. We would like to come to an agreement on the text of the letter today.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 11:19

Aan:               &lt;                          &gt;

CC:               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Re: From               

Dear           ,

Thank you for your message. Your version of the draft letter of intent can be sent directly to both me as my colleague

from the Ministry of Finance,                        (you’ll find her e-mail address in the CC).

I’ll get back to you as soon as possible regarding the receiving address for the data on ownership and beneficiaries.

Yours sincerely,

            

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 10:43 heeft               &lt;                          &gt; het volgende geschreven:



Dear          ,
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We have received the supporting data on ownership which we could send you when you let us know where.

Same for the letter of intent.

Our draft, you will see, includes the representations and warranties by the parties to be inserted in the

Purchase Agreement.

We think that we should agree those “ex ante”, so to speak.

We also have the information relating to the identity of the beneficiaries. Giving you access to it is a little

complicated as you know.

So, in conclusion, we think that we are able to deal with the three points of substance on the Dutch side:

1.  Origin of the ownership,

2.  Identity of the recipients of the purchase price,

3.  Authenticity.

Let us know when you have an address through which we can correspond.

Last but not least, you will find attached the request from the owner to export the WOA as filed the so-called

CBC (the “Certificat de Biens Culturels”).

Regards,

             

                          

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                                
Sent Date:                         Fri Dec  3 12:49:34 2021
To:                                                
CC:                                                         ;               
Subject:                            Re: From              
Attachments:                    Accusé de réception demande CBC 25 11 2021.pdf(94KB)

Ja,           :-), dat zou ik doen. Het is nodig dat hij ons vanavond nog informeert (met een uitloop tot uiterlijk

morgenochtend), anders kan de minister nu niet verder.

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 3 dec. 2021 om 12:44 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

 Ter info. Waar er eerder tav de SAP nog behoorlijk werd gepusht door verkoper, gaat het nu toch wat trager.

Zal ik verzoeken om het proces aan hun kant, waar mogelijk, te bespoedigen met het argument dat M wil

beginnen met politieke sondering en daarvoor een getekende LoI nodig heeft?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:
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Van:                                             &gt;

Datum: 3 december 2021 om 12:31:15 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie: &quot               (DJZ/PRIVAAT)&quot; &lt;               @minfin.nl&gt;,              

&lt;                         &gt;,                                                  &gt;,      

                                      &gt;

Onderwerp: RE: From              



Dear          ,

Thank you for your draft which we will review this afternoon.

We have prepared a LOI on our side but we need to show it to our client first.

We are due to speak with him at 5 pm today.

Among the points we shall discuss is the length of the exclusivity.

We shall get back to you after our discussion.

I am attaching for your file the receipt from the application for the export permit which we have received

from the French authorities.

Regards,

             

                          

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 11:58

À :                                             &gt;

Cc :               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Objet : RE: From               

Dear           ,

Further to my e-mail below, I can inform you that the data on ownership and beneficiaries can also be sent
directly to                  and me. After an analysis of the Dutch Freedom of Information Act, we
conclude that although the information, upon receipt, shall be covered by that Act, there would be no

obligation to provide the personal information therein at the request of a third party, as it is protected by
the provisions of privacy. In addition, in the event a third party would request any information in
documents you have sent to us, the government is required anyway to ask for the point of view of the
persons to whom the information in those documents relates.

Finally, I have enclosed our altered version of the draft letter of intent. Please send us yours at your
earliest convenience. We would like to come to an agreement on the text of the letter today.

Yours sincerely,
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec  3 14:00:46 2021
To:                                                    
CC:                                                ;                 
Subject:                             paragraaf voor in infosetje naar fractievoorzitters TK
Attachments:                     info map intentie (   ).docx(254KB)

Hi          ,
Zoals aangekondigd aan de telefoon bij deze een voorzet voor een financieel paragraafje over de gewenste
aankoop. Ik heb de hele infomap bijgesloten als je een soort totaalbeeld wil hebben, maar het gaat dus
voornamelijk om de onderstaande financiële paragraaf:

Financiën

De aankoop van De Vaandeldrager is een mooie mix van publieke en private financiering. De Vereniging Rembrandt

draagt een belangrijk bedrag van € 15 miljoen bij, naast de bijdrage van het Rijksmuseum van € 10 miljoen. Ten slotte

zal de Nederlandse Staat het resterende deel van € 150 miljoen neerleggen, waarvan € 20 miljoen uit het museaal

Aankoopfonds.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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De Vaandeldrager, 1636

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

Olieverf op doek, 118,8 x 96,8 cm
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De Vaandeldrager (1636) behoort tot de absolute meesterwerken van Rembrandt en is

onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. Vaandeldragers liepen voor

de troepen uit in de Tachtigjarige oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit

grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. Het werd zijn

artistieke doorbraak die zou leiden tot de Nachtwacht.

Rembrandt was dertig jaar oud toen hij de Vaandeldrager schilderde. Hij heeft zichzelf hier

geschilderd gekleed in de mooiste historische kleding. Zo plaatst hij zich bewust in de

noordelijke grootse traditie van portretten van vaandeldragers van beroemde kunstenaars

zoals Dürer, Lucas van Leyden en Goltzius. Met zijn schitterende uitvoering is de

Vaandeldrager een van Rembrandts meest volleerde schilderijen.

Vaandeldragers hadden een van de belangrijkste en gevaarlijkste taken binnen de

schutterijen in de 17 de eeuw: op het slagveld begeleidden ze de troepen die voor hen liepen

in glanzende kledij en met het vaandel zwaaiend. De burgerwachten hadden een essentiële

rol in de Tachtigjarige Oorlog, de opstand tegen het Spaanse gezag die resulteerde in de

geboorte van een onafhankelijk Nederland in 1648.

Tegelijkertijd toont de Vaandeldrager de ambitie van Rembrandt om een groepsportret te

schilderen voor de stadswachten van Amsterdam, destijds de meest gewaardeerde

opdracht die een schilder kon worden toegekend. Daarin slaagde Rembrandt zes jaar later

toen hij de opdracht kreeg om de Nachtwacht, tegenwoordig zijn meest beroemde

meesterwerk, te schilderen.

Rembrandt in Nederland

Rembrandt heeft ongeveer 340 schilderijen gemaakt. De meesten hiervan bevinden zich in

buitenlandse musea en particuliere collecties. In Nederland zijn 44 schilderijen van

Rembrandt waarvan er 22 in het Rijksmuseum zijn, waarmee dit museum de grootste

collectie schilderijen van Rembrandt ter wereld beheert.

Deze 22 schilderijen, van zijn vroege Zelfportret als jonge man tot zijn late Zelfportret als

Apostel Paulus, geven een goed overzicht van zijn leven en zijn ontwikkeling als kunstenaar.

De Vaandeldrager behoort tot de eerste schilderijen die Rembrandt maakte nadat hij zich

als zelfstandig kunstenaar in Amsterdam had gevestigd, en is tot nu toe de ontbrekende

schakel in dit overzicht.

De laatste grote verwerving van belangrijke schilderijen van de hand van Rembrandt was in

2016, toen de spectaculaire huwelijksportretten van Marten & Oopjen door Nederland en

Frankrijk gezamenlijk werden gekocht. De 22 schilderijen, van zijn vroege Zelfportret als



jonge man  tot zijn late Zelfportret als Apostel Paulus, geven een overzicht van zijn leven. De

Vaandeldrager behoort tot de eerste schilderijen die Rembrandt maakte nadat hij zich als

zelfstandig kunstenaar in Amsterdam had gevestigd, en is tot nu toe de ontbrekende

schakel in dit overzicht.

Rembrandt heeft ongeveer 340 schilderijen gemaakt. De meesten hiervan bevinden zich in

buitenlandse musea en particuliere collecties. In Nederland zijn 44 schilderijen van

Rembrandt waarvan er 22 in het Rijksmuseum zijn.

Financiën

De aankoop van De Vaandeldrager is een mooie mix van publieke en private financiering. De

Vereniging Rembrandt draagt een belangrijk bedrag van € 15 miljoen bij, naast de bijdrage van het

Rijksmuseum van € 10 miljoen. Ten slotte zal de Nederlandse Staat het resterende deel van € 150

miljoen neerleggen, waarvan € 20 miljoen uit het museaal Aankoopfonds.



From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec  3 14:18:00 2021
To:                                                    
CC:
Subject:                             RE: paragraaf voor in infosetje naar fractievoorzitters TK

Ha          ,
19 miljoen zal kloppen. Ik heb een vroege nota (van twee week geleden (!)) en mijn geheugen als bron
gebruikt. Er was lang gesteggel over dit bedrag. Ik wijzig naar € 19 miljoen. Heb je verder nog
aanvullingen/suggesties?
h. gr.         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 14:16

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: paragraaf voor in infosetje naar fractievoorzitters TK

Mooi, maar ik dacht dat aankoopfonds 19 miljoen is. Zo hebben we het in de ISB gezet

Gr      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 14:00 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hi          ,
Zoals aangekondigd aan de telefoon bij deze een voorzet voor een financieel paragraafje over de gewenste
aankoop. Ik heb de hele infomap bijgesloten als je een soort totaalbeeld wil hebben, maar het gaat dus
voornamelijk om de onderstaande financiële paragraaf:

Financiën

De aankoop van De Vaandeldrager is een mooie mix van publieke en private financiering. De Vereniging Rembrandt

draagt een belangrijk bedrag van € 15 miljoen bij, naast de bijdrage van het Rijksmuseum van € 10 miljoen. Ten slotte

zal de Nederlandse Staat het resterende deel van € 150 miljoen neerleggen, waarvan € 20 miljoen uit het museaal

Aankoopfonds.

h. gr.         
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Senior beleidsmedewerker             team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31 6            
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec  3 14:47:26 2021
To:                                                   ;                 
CC:                                                
Subject:                            RE: paragraaf voor in infosetje naar fractievoorzitters TK

Okidoki, dank jullie allemaal voor je snelle reacties. Ik neem die zin op,          .

Mbt verdere info hierover, we hebben verder nog geen procedurele informatie in de infomap staan. Is dat
wel wenselijk/wijsheid? Misschien ons maar niet laten vastpinnen op allerlei processen omdat het nog
steeds twee kanten op kan?

h. gr.         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 14:44

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: paragraaf voor in infosetje naar fractievoorzitters TK

Goed idee, aan het eind toevoegen:

“Dit wordt verwerkt in een incidentele suppletoire begroting (ISB) bij de OCW-begroting 2022.”

Je zou nog kunnen toevoegen dat die tegelijk met andere stukken naar TK wordt gezonden, maar hangt een beetje af

vsn wat je daarover verder in de tekst hebt staan.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 14:26 heeft                  &lt;            @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Dag         ,

Dank hiervoor, helder!

Wellicht nog te overwegen dat we een enkele zin toevoegen over het begrotingsproces dat we voor ogen hebben

waarbij de Tweede en de Eerste Kamer zullen worden betrokken.

@         , hoe zou je dit omschrijven?

Hartelijke groet,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 14:00 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hi          ,
Zoals aangekondigd aan de telefoon bij deze een voorzet voor een financieel paragraafje over de gewenste
aankoop. Ik heb de hele infomap bijgesloten als je een soort totaalbeeld wil hebben, maar het gaat dus
voornamelijk om de onderstaande financiële paragraaf:
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Financiën

De aankoop van De Vaandeldrager is een mooie mix van publieke en private financiering. De Vereniging Rembrandt

draagt een belangrijk bedrag van € 15 miljoen bij, naast de bijdrage van het Rijksmuseum van € 10 miljoen. Ten slotte

zal de Nederlandse Staat het resterende deel van € 150 miljoen neerleggen, waarvan € 20 miljoen uit het museaal

Aankoopfonds.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker             team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                  
Sent Date:                         Fri Dec  3 15:29:26 2021
To:                                                    ;                 
CC:                                                    ;                 ;                 ;               
Subject:                             RE: concept persbericht en infomapje
Attachments:                     Concept persbericht intentie v2_3dec (   ).docx(26KB); info map intentie (   ).docx(254KB)

Hi        ,

Bij deze de respons van        en mij. Hopelijk kunnen jullie je voordeel er mee doen. Overigens heb ik in
het persbericht andere wijzigingen aangebracht dan in de info map. Als het de bedoeling is dat die teksten
hetzelfde zijn, moet daar nog even naar gekeken. De financiële alinea is met goedkeuring van           
en              .

Voor vragen of suggesties weet je me te vinden,                         .

Hartelijke groet,

         

Van:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 12:04

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;             @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: concept persbericht en infomapje

Ha         en         ,

Bijgevoegd het persbericht dat is opgesteld door Rijks en aangevuld en aangepast door mij.
Graag jullie reactie.

Ook bijgevoegd een voorzet voor een klein infomapje dat MOCW graag wil laten maken en maandag zal
bezorgen bij alle fractievoorzitters. Zouden jullie dit willen aanvullen met een alinea financiën. En graag
ook jullie blik op de tekst, die heb ik uit persbericht gehaald en is afkomstig van het Rijks.

Gr         
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From:                                            
Sent Date:                         Fri Dec  3 17:00:50 2021
To:                                   '             '
CC:                                                 DJZ/PRIVAAT);             ;                  
Subject:                            RE: From              

Dear           ,

Thank you for the document you’ve sent. We have taken note of the proposed changes.

I am available for an online meeting at 7 pm.              and                  will also attend. I’ll
arrange voor                            to provide you with a Webex invitation. I presume   
          and           will also be attending; I’ll include them in the Webex invitation anyway, just to
be sure.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt;                          &gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:12

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;             

&lt;                         &gt;;                  &lt;l                           &gt;;       

        &lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: From               

Dear          ,

We have looked at your draft and you will find attached the one we had prepared.

In essence, the main differences are the following:

1.  The length of the exclusivity,

2.  The applicable law,

3.  The reference in Article 10 of the survival of the Call Option,

4.  Last but not least, we wish to attach the wording of the representations and warranties to be given by

Seller, by the State and by the Museum. You will find those attached to our draft.

After we have spoken with our client, we suggest to liaise with you. Could we speak around 7 pm today?

Regards,

             

                          

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 13:14

À :               &lt;                          &gt;

Cc :                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;

                         &gt;;                  &lt;l                           &gt;

Objet : RE: From               

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.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....

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

137



Dear           ,

Thank you.

I was wondering if you could, in any way, speed up the process of discussion and consultation on your
side? In order to achieve swiftness in the procedure of state budgeting, the Dutch Minister of Culture
would like to start informal and confidential investigating of willingness among political parties tomorrow.
She will probably be reluctant to do so, if by then an agreement on the text of the letter of intent is yet to
be reached. Therefor, it is of the essence that we receive your version of the letter including your views on
ours as soon as possible – preferably today, but no later than tomorrow morning. Same for the
information on ownership and beneficiaries.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt;                          &gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 12:31

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;

                         &gt;;                  &lt;l                           &gt;;              

&lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: From               

Dear          ,

Thank you for your draft which we will review this afternoon.

We have prepared a LOI on our side but we need to show it to our client first.

We are due to speak with him at 5 pm today.

Among the points we shall discuss is the length of the exclusivity.

We shall get back to you after our discussion.

I am attaching for your file the receipt from the application for the export permit which we have received

from the French authorities.

Regards,

             

                          

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 11:58

À :               &lt;                          &gt;

Cc :                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Objet : RE: From               

Dear           ,

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10....

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

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:                         Fri Dec  3 17:16:16 2021
To:                                                
CC:
Subject:                            Re: Vergelijking LOI
Attachments:                     image001.gif(3KB); image001.gif(3KB); vergelijking LOI LS.docx(45KB)

Fijn dat dat ook weer snel lukte. En nu door…

                       

                             

Ministerie van OCW

Op 3 dec. 2021 om 17:12 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



t.i.       ,       en ik gaan om 19.00 uur met de Franse advocaten verder in conclaaf. Hun voorstellen
waren zodanig van aard dat het goed was om even op te schalen.

Van:               

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:08

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Vergelijking LOI

Van:               

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 16:03

Aan: '               (     ) van (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vergelijking LOI

Ha      ,

Dankjewel voor de snelle vergelijking van documenten (                                                
                                                    ) en je eerste opmerkingen bij het stuk.

*   Helemaal eens met je dat we in de LoI niet op voorhand kunnen vastleggen wat de enkele en exacte
garanties zullen zijn in de SAP – daarover gaan inderdaad nu juist de onderhandelingen over die SAP
over. Om verkoper hier wel iets tegemoet te treden is denkbaar om evt. in de LoI wel op te nemen
welke garanties in elk geval in de SAP terecht zullen komen. Dan zouden we het kunnen beperken
tot de meer triviale of voor ons wezenlijke garanties.

*   Duur van de voorgestelde exclusiviteit lijkt mij ook echt te kort.

*   Zoals vandaag al besproken: het is even de vraag of het voor de hand ligt dat het RMA de LoI nog
ondertekent. Daar kun je twee kanten op redeneren, maar dat moeten we hoe dan ook inderdaad
met hen bespreken. In elk geval lijkt het me niet logisch om in de LoI op te nemen welke garanties
het RMA als partij zal geven in de SAP, want RMA zal daar – althans dat is steeds de gedachte
geweest de afgelopen weken – geen partij meer bij zijn. In die zin vindt ik het ook van tweeën één:
als verkoper nog steeds meent – want zo moet je hun voorstel lezen – dat het RMA bij de SAP partij
is als agent voor de Staat der NL, dan moet je ook aannemen dat de Call Option Agreement nog
steeds van kracht is, want die ging uit van die agent-constructie.
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Het lijkt mij voor het proces zinvol om samen snel al even contact te hebben met        en     . Ik
ga kijken of ik        nu telefonisch kan bereiken.

Groeten,

      

Van:                (     ) van (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:36

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vergelijking LOI

Hoi       ,

Ik heb alvast even een snelle blik geworpen op de LOI. Bijgevoegd mijn reactie. Punt over call option agreement is
denk ik goed om ook de visie van het RMA te krijgen.

Groet       

Van:                (     ) van (DJZ/PRIVAAT)

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:23

Aan: '             ' &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Vergelijking LOI

Hoi       ,

Ik heb even een vergelijking gemaakt van het document dat we net hebben ontvangen.

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

  ________________________________
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 Dec  3 21:03:28 2021
To:                                                ;               (DJZ/PRIVAAT)
CC:                                                              
Subject:                            RE: From              
Attachments:                    211202 Memorandum re Ownership of WoA by             (w schedules).pdf(514KB)

Dear both,

As discussed tonight during our call, please find attached the data relating to the acquisition and continued ownership

of the work of art by the seller.

We remain available to discuss any question you may have on the attached documentation.

Best regards,

                 

                                           
                     

           

Tel : &#43;33              

Port : &#43;33               

De :               &lt;                          &gt;

Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 18:12

À :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Cc :               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              

&lt;                         &gt;;                  &lt;                            &gt;;      

        &lt;                          &gt;

Objet : RE: From               

Dear           

In anticipation to our call, I relay to you the comments from our client.

1.  I have the green light to send you the data relating to the acquisition of the ownership by the trust of

the WOA which we will send in due course to your respective addresses tonight or tomorrow morning.

2.  I have no authorization to send you                                                                  . After

we have signed the agreement, I would send to the representatives of the Dutch government you

would designate a                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                   

3.  Exclusivity. We need to understand what will be the process and timing through the Dutch Parliament

for the approval of the acquisition.

As long as the process is engaged, obviously we could not entertain any approach by any purchaser

and would commit not to do so. That commitment would last for the examination by Parliament of

the appropriation request for the acquisition of the WOA as part of the bill of finance as we

understand.

However, if the approval is not forth coming by Parliament, say by mid-January, the agreement

between Seller and Dutch State would lapse.
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4.  Governing law. We propose Swiss law to use a neutral law.

5.  Our agreement should also provide within what period of time, after approval by the Dutch Parliament,

the purchase price would be available in its entirety. We would like also our agreement to dispose of

this matter.

Regards,

             

                          

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 17:01

À :               &lt;                          &gt;

Cc :               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;

                         &gt;;                  &lt;                            &gt;

Objet : RE: From               

Dear           ,

Thank you for the document you’ve sent. We have taken note of the proposed changes.

I am available for an online meeting at 7 pm.              and                  will also attend. I’ll
arrange voor             ’s secretariat to provide you with a Webex invitation. I presume   
          and           will also be attending; I’ll include them in the Webex invitation anyway, just to
be sure.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt;                          &gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:12

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:               (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;

                         &gt;;                  &lt;                            &gt;;              

&lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: From               

Dear           

We have looked at your draft and you will find attached the one we had prepared.

In essence, the main differences are the following:

1.  The length of the exclusivity,

2.  The applicable law,

3.  The reference in Article 10 of the survival of the Call Option,

4.  Last but not least, we wish to attach the wording of the representations and warranties to be given by

Seller, by the State and by the Museum. You will find those attached to our draft.
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From:                                                
Sent Date:                         Sat Dec  4 13:36:50 2021
To:                                                
CC:
Subject:                            RE: From              

Korter dan de 6 maanden! 28 februari mag van mij ook, maar laat me dan graag leiden door of jullie dat
realistisch vinden om tot een SPA te komen.

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: zaterdag 4 december 2021 13:34

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:                @minfin.nl

Onderwerp: Re: From              

Ha       ,

Dankjewel voor de info. Fijn dat het RMA onze conclusie deelde.

Wel nog één verduidelijkingsvraagje: bedoel je met ‘nog wat inkorten’ nog korter dan de door verkoper voorgestelde 28

februari of korter dan de 6 maanden die in ons aanvankelijke voorstel stond?

Groeten,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 dec. 2021 om 11:30 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag        en      ,

Heb      gesproken en ons voorstel om als Rijksmuseum geen onderdeel uit te maken van de letter of
intent begrijpt hij volledig. Dus zij tekenen niet mee, en de verwijzingen naar de call option kunnen
vervallen (denk ik?). Misschien kunnen wij de termijn voor exclusiviteit nog wat inkorten, maar dat laat ik
aan jullie wijsheid over. MOCW kan met een kortere termijn leven liet zij weten (ook omdat dit de snelheid
van besluitvorming door de Kamers ten goede komt), als die maar realistisch genoeg is om tot een
zorgvuldige afronding van de SPA te komen. Ik heb contact gelegd met                  , maar hem nog
niet kunnen spreken.

Succes met de afronding van de DOI, laat het me weten als ik nog iets voor jullie kan betekenen!
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Groeten en ik houd jullie op de hoogte,

      

_________________________________________
                
                    
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 3 december 2021 18:55

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: From               

Onderstaande kwam nog binnen tijdens het diner. Even ongelezen doorgestuurd.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:               &lt;                          &gt;

Datum: 3 december 2021 om 18:12:25 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie: &quot               (DJZ/PRIVAAT)&quot; &lt;               @minfin.nl&gt;,              &lt;

                         &gt;,                                @darroisvilley.com&gt;,               &lt;

                          &gt;

Onderwerp: RE: From              



Dear          ,

In anticipation to our call, I relay to you the comments from our client.

1.  I have the green light to send you the data relating to the acquisition of the ownership by the trust of

the WOA which we will send in due course to your respective addresses tonight or tomorrow morning.

2.  I have no authorization to send you                                                                  . After

we have signed the agreement, I would send to the representatives of the Dutch government you

would designate a                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                  

3.  Exclusivity. We need to understand what will be the process and timing through the Dutch Parliament

for the approval of the acquisition.

As long as the process is engaged, obviously we could not entertain any approach by any purchaser

and would commit not to do so. That commitment would last for the examination by Parliament of

the appropriation request for the acquisition of the WOA as part of the bill of finance as we

understand.
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From:                                                
Sent Date:                         Sun Dec  5 15:26:48 2021
To:                                                    
CC:                                               ;                DJZ/PRIVAAT);              ;               ;                        
Subject:                            Re: From              

Hello,

Over de termijn tussen start parlementaire proces (volgende week neen ik aan) en eindigen exclusiviteit: tot 28

februari is 11/12 weken, zou genoeg moeten zijn voor schriftelijke ronde en plenaire behandeling in TK en EK.

Je weet nooit helemaal zeker of het lukt natuurlijk, maar wellicht is het ook handig om er wat tijdsdruk op te

houden.

Al met al lijkt mij dit een redelijke termijn. En mochten we de termijn overschrijden, dan kan het proces toch

alsnog wel doorlopen?

Gr      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 dec. 2021 om 15:08 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

 Dag allen,

Vanavond is oké! Dan verstuur ik de LOI vanavond, met het verzoek morgenochtend vroeg te reageren.

                        

Groet,

       

                                                                        

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;           

M: &#43;           
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             @minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 5 dec. 2021 om 15:01 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  Ha       ,

Die aanpassing van de LoI volgens deze lijn kan ik uiteraard voor m’n rekening nemen.                        

                                                                                                             

                . Ik zal ‘m dan zo snel mogelijk in deze kring rondzenden. Mocht dat te laat zijn, omdat je    

        mogelijk eerder wenst te berichten, mogen we dan nog één keer een weekendberoep op jou doen,

     ?

Groeten,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 dec. 2021 om 13:29 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dag allen,

Allereerst veel dank dat jullie je in dit Sinterklaasweekend hebben gebogen over de LoI,                 

                                              

Het is voor het ‘proces’ richting de TK (en daarna EK) van belang dat de LoI er uiterlijk morgen ligt, of in
ieder geval dat we dan weten dat er geen bespreekpunten meer zijn. Daarom denk ik dat we het advies
van        moeten volgen om een bezwerende formule in de LoI op te nemen, hoewel       natuurlijk
gelijk heeft dat het onderwerpen zijn voor de SPA. Ik dacht dat we dat vrijdagavond goed hadden
besproken, en misschien kunnen het                nog wel een keer kunnen uitleggen, maar het lijkt
erop dat hij iets meer nodig heeft om ‘the Seller’ te overtuigen. Het lijkt mij prima om in de mail nog een
keer toe te lichten dat we parallel met hen blijven spreken en onderhandelen over de SPA.
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Verder zou het goed zijn om de mail en de draft LoI vandaag nog naar         en consorten te sturen. Dat
wil ik graag voor mijn rekening nemen (                                                            
         ), en de mail aanvullen kan ik doen, maar aan de LoI durf ik mijn vingers niet te branden.

Tot slot nog een update van MOCW: in de TK staat ze op 93 zetels en een meerderheid in de EK lijkt in
zicht. Vanavond mail ik ons allemaal nog even bij, ook over de communicatie-acties vanaf
dinsdag/woensdag.

Voor nu een fijne Sinterklaas en veel groeten,

      

Ps: volgens mij ontbrak in de LoI nog het woord         in onderstaand artikel, althans dat denk ik.

(i)

                                                                                               

                                                               

_________________________________________
                
                    
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: zondag 5 december 2021 12:02

Aan:                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                  

&lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;              @minfin.nl&gt;;               

&lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: From               

Ha      ,

Uit praktische overwegingen reageer ik even op je vorige mail via een reply op onderstaande mail van    .        . Zo

beschikken       ,                          ook meteen over de laatste info van de kant van verkoper.

Mbt de door jou aangepaste versie van de LoI:

- Goede toevoegingen in 3.3 en 3.5!

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                               

                                                                    

Uit de mail van    .         begrijp ik verder dat zij in de veronderstelling verkeren dat we pas gaan *onderhandelen*

over de SPA, nádat we groen licht van parlement hebben. Het zou denk ik dus goed zijn om in de begeleidende mail te

benadrukken dat het gaat om het *ondertekenen* van de SPA, en dat we onmiddellijk na het ondertekenen van de LoI

voortvarend verder gaan met de uitonderhandeling van een tekst voor de SPA.
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Tot slot, de termijnen die    .         voorstelt (                                                                  

                                                           ) lijken mij prima. Blijft nog wel even staan de vraag wat wij

zelf genoeg ruimte vinden om in te lassen tussen begin goedkeuringsproces (vóór 17 december?) en einde exlusivity

period (nu nog voorstel        :                 ). @       en         : wat is jullie inschatting?

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 5 dec. 2021 om 10:33 heeft               &lt                           &gt; het volgende geschreven:



 Dear          

We have spoken several times with our client following our zoom meetin of Friday evening;

He has raised the same concern which we communicated to you relating to the wish of the Dutch side to start

discussing the purchase contract post approval of the Finances Bill

The first draw back for us is the uncertainty on reaching agreement while the the transaction has been announced;The

second is the time it may take before we close.

To deal with the first point ,it is imperative that we have a meeting of the minds on the warranty relating to

authenticity.The LOI must be signed by the Trustees and they will not do it unless they know what they will rep in that

respect.

On the second point our client agree that the Seller will need to wait until completion of the Parliament approval(can

certain aspects of the Bill challengeable in Court and in such case are the other articles effective?).But he wants the

                                                                                                                        

       .

Best

I  shall not be reachable after 5 pm and to morrow morning I am unaivailable from 10.30.

      is reachable though.

Envoyé de mon iPad

Le 3 déc. 2021 à 17:00,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear           ,

Thank you for the document you’ve sent. We have taken note of the proposed changes.

I am available for an online meeting at 7 pm.              and                  will also attend. I’ll
arrange voor             ’s secretariat to provide you with a Webex invitation. I presume   
          and           will also be attending; I’ll include them in the Webex invitation anyway, just to
be sure.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt                           &gt;

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 15:12

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;
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From:                                                  
Sent Date:                         Sun Dec  5 19:01:12 2021
To:                                                    
CC:                                                ;                 
Subject:                            stukje in infomap voor TK
Attachments:                    info map intentie (    .docx(255KB)

Hi        ,

Zie bijgevoegd de laatste versie die ik had van het infomapje voor het parlement, waarin ik onderstaand
stukje over de reden waarom we nu tot aankoop over moeten gaan, heb geplaatst:

Waarom nu aankopen?

De eigenaren van De Vaandeldrager hebben reeds twee jaar geleden aangegeven het schilderij graag te willen

verkopen. Destijds stelde de Franse regering echter een exportverbod in, voor een periode van 30 maanden. Daardoor

werd een aankoop door een niet-Franse partij onmogelijk. Nu deze periode is verstreken, kan het schilderij verkocht

worden aan buitenlandse geïnteresseerden.

Als Nederland besluit om van deze unieke mogelijkheid om tot aankoop van dit buitengewoon belangrijke schilderij af

te zien, zal De Vaandeldrager hoogstwaarschijnlijk worden gekocht door een private partij buiten Europa, waarmee het

niet blijvend te zien zal zijn in het publieke domein.

Door nu over te gaan tot aankoop van dit schilderij, maken we één van de mooiste werken van Rembrandt toegankelijk

voor iedereen. Hiermee komt het werk, na honderden jaren, nu in publieke handen en zal dit ook voor altijd zo blijven.

Zo kan iedereen genieten van dit schilderij met enorme culturele en historische waarden.

Ik heb                 en               ingekopieerd, mochten zij vanavond of morgenochtend nog
suggesties of opmerkingen verzinnen kunnen ze hopelijk nog tijdig reageren.

Hartelijke groet,

         

                  
Senior beleidsmedewerker/             eam 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) <              @minfin.nl>
Sent Date:                         Sun Dec  5 19:05:27 2021
To:                                                    ;              
CC:                                                             (DJZ/PRIVAAT);               ;                 ;                        ;

                        (IRF/OCWEZK)
Subject:                            RE: From              

Het is idd mogelijk om het zo af te spreken (voldoende tijd voor het Rijks om te beoordelen voor definitieve

koop); vraag is wel of we het niet nu nog een keer moeten uitleggen, maar jullie hebben het laatste gesprek

gevoerd en moeten dat maar even inschatten.

Groet     

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Datum: zondag 05 dec. 2021 15:08

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;,                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;,        

       &lt;          @minocw.nl&gt;,                  &lt;         @minocw.nl&gt;,                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: From              

Dag allen,

Vanavond is oké! Dan verstuur ik de LOI vanavond, met het verzoek morgenochtend vroeg te reageren.

Fijne Sinterklaasavond!

Groet,

       

                                                                        

                

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#4              
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Van:                       (BZ) <            @minfin.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 18:02

Aan:                  

CC:               ;                   ;                        

(IRF/OCWEZK);                 

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha      

Ik denk dat het handigste is dat                 en/of                     deze vraag stellen aan
Allen&Overy.
Die kennen deze zaak, de trust en de Franse belastingwetgeving.

Groet
        

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 17:53

Aan:                       (BZ) <            @minfin.nl>

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

         (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>;                 <         @minocw.nl>

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Hoi        ,

Dank voor reactie.
Maar over dat BTW punt: mijn idee was eigenlijk dat jullie dat bij jullie fiscale collega’s
checken? Of wil ik ook wel doen als jullie een naam hebben. We moeten het wel zeker weten,
anders hebben we een financieel probleem.

Groetjes
     

Van:                       (BZ) <            @minfin.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:50

Aan:                  <         @minocw.nl>

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

         (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>;                 <         @minocw.nl>

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha          ,

Bij uitzondering lijkt het mij handig als jullie het in 1 pakket naar de Tweede Kamer sturen met de brief
en de LOI.

Op de 2e vraag moet ik je het antwoord verschuldigd blijven. Ik heb onvoldoende fiscale kennis om die te

beantwoorden. Ik weet namelijk niet hoe je die Trust moet beoordelen. Die vraag kun je beter aan       
         en/of                     stellen. Die kunnen eventueel ook Allen&Overy betrekken.

Groet
        

Van:                  <         @minocw.nl>

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:27

Aan:                       (BZ) <            @minfin.nl>

CC:                <          @minocw.nl>;                    <           @minocw.nl>;                
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(      ) (IRF/OCWEZK) <               @minfin.nl>;                 <         @minocw.nl>

Onderwerp: project x: twee vraagjes

Hoi        ,

ISB is in concept af; we moeten wel de stemmingen morgen afwachten om de beginstanden
juist te hebben. We hebben intern al afspraken gemaakt hoe we dan snel kunnen verwerken.
Nog wel de vraag: hoe doen we dat met verzenden? Doen jullie dat tegelijk met onze brief met
de Loi, of kunnen wij dat bij uitzondering doen en alles in één pakket sturen? Ik meen dat het
vorige keer zo gegaan is, maar weet het niet meer helemaal zeker.
Een tweede vraag naar aanleiding van de concept Loi: er staat dat de prijs € 175
miljoen “exclusive of VAT”. Wij gingen er impliciet vanuit dat er geen BTW van toepassing is,
maar is dat zeker? We denken dat deze tekst van Allen&Overy komt. Vorige keer is er geen
BTW in rekening gebracht, omdat we van een natuurlijke persoon kochten. Kun jij laten
nagaan of dat nu ook zo is?

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.

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.

Page 2 of 2

20-1-2022mhtml:file://H:\Downloads\RE project x twee vraagjes.mht 

10.2.e 10.2.e10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

file://H:\Downloads\RE proje


From:                                                
Sent Date:                         Mon Dec  6 12:00:50 2021
To:                                                ;                                   
CC:
Subject:                             Fwd: ISB en aanbiedingsbrief
Attachments:                     1e ISB 2022 VvW.pdf(582KB); 1e ISB 2022 MvT.pdf(690KB); 08. OCW (VIII), 1e ISB 2022, Aanbiedingsbrief

TK.docx(84KB)

Voor bespreking vanmiddag

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;               &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;

Datum: 6 december 2021 om 11:58:09 CET

Aan: &quot;                &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: ISB en aanbiedingsbrief



Hoi      ,

Hierbij stuur ik je de ISB, bestaande uit een Voorstel van Wet en Memorie van Toelichting.
Daarnaast ook een korte brief: een ISB wordt door FIN naar de TK gestuurd inclusief een korte
aanbiedingsbrief.

Wat ik alleen nog nodig heb is de naam van de brief die door E&amp;K wordt opgesteld. Dan kan ik daar
naar refereren in de aanbiedingsbrief en in de MvT.

Tot slot nog dit: de stemmingen over Begroting 2022 inclusief NvW en amendementen zijn morgenmiddag
(om 15.00 uur). Het kan zijn dat er amendementen worden aangenomen op de OCW begroting waardoor
de Begrotingsstaat wijzigt. Ik heb met        afgesproken dat de ISB de lijn in gaat zoals die er nu ligt.
Dan kan ik later eventueel nog de Begrotingsstaat aanpassen en indien nodig de tabel budgettaire
gevolgen van beleid van Artikel 14 (indien daar amendementen worden aangenomen). Ik zorg ervoor dat
de handtekening van de Minister niet op die pagina staat. Rest mij alleen nog de vraag hoe de lijn naar
Ingrid eruit ziet in dit geval? Is dat gewoon de normale lijn: DFEZ-SG-printscan balie-tas M?

Met vriendelijke groet,
              

 .......................................................................

Directie FEZ
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
........................................................................
M            
E          @minocw.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 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

145



From:                                                 
Sent Date:                         Mon Dec  6 13:35:45 2021
To:                                                
CC:                                                                @minfin.nl;             ;                 
Subject:                            Re: RtRe: Letter of Intent

Dear            

Following our agreement that                                                                               

                                                               I hereby send the contact details of    

          ,                     :

&#43;            (mobile)

&#43             (office)

He is available to                , today or tomorrow morning. You can get in touch with him directly to

arrange an appointment.

Best regards,

                 

————————————————————-

                 

                    

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 6 dec. 2021 om 07:12 heeft               &lt;                          &gt; het

volgende geschreven:
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  Thank you              

We shall review your draft and revert.

Best regards

              

Envoyé de mon iPhone

Le 5 déc. 2021 à 23:32,                   &lt;             @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear           ,

Thank you again for the fruitful meeting last Friday and for sending a document which contains information
of the ownership of the Work of Art. We will study the document and we will let you know soon whether
this information is sufficient for us. As discussed I hereby send you the revised Letter of Intent (LOI). In
the LOI we have amended and clarified last Friday’s topics of discussion, as well as the comments you sent
us by email today. I’m convinced that with these revisions we could come to an agreement and I really
hope you agree with me.

                                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                       

We also agreed not to make the representations and warranties as an element of the LOI. Instead we
agreed that the State of the Netherlands will make a preliminary assessment of the representations and
warranties to give the seller some comfort. This preliminary assessment is attached to this e-mail. For the
avoidance of doubt no rights can be derived from this assessment.

In the e-mail you sent today to         , you pointed out that the trustees will not want to sign a LOI
unless they know what they will rep with respect to the authenticity of the work of art. In light of this, we
propose we do include in the LOI representations and warranties, but only as regards to the authenticity of
the work of art. I refer to proposed clause 3.6 and Annex 2.

I hope we have given you enough information about the parliamentary authorization process. In order to
avoid misunderstandings, I would like to confirm once again that we will continue working on the SPA with
you in the coming weeks, in parallel with the discussion in Parliament about the budget authorization.
However, the final signing of the SPA cannot take place until the approval of the Parliament.

Please feel free to contact us when you have questions about the process!

Best regards,
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_________________________________________

                 

                   

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

&lt;Letter of Intent DRAFT v3 track changes.doc.docx&gt;

&lt;Preliminary assessment Represenatations and warranties WOA.docx&gt;

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                             
Sent Date:                         Mon Dec  6 16:30:34 2021
To:                                                     ;              ;                  
CC:
Subject:                            RE: klein overlegje maandag

Wat mij betreft mag        dit nog even bij haar fiscale collega’s zeker stellen.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 16:21

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;               

&lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: klein overlegje maandag

                                             belastinginspecteur), heeft het even (zonder specifiek te
worden) nagevraagd bij zijn collega’s. Het lijkt erop dat de staat niet handelt als BTW-ondernemer. Dan is
bij invoer inderdaad BTW verschuldigd die niet terug te vragen is.
Uiteindelijk is het natuurlijk vestzak-broekzakwerk, want die BTW komt weer in de schatkist terecht.
Ben benieuwd waar Financiën mee komt als antwoord.
h. gr.         

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 14:58

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;         

       &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: klein overlegje maandag

Voor voor FIN, zou ik zeggen. Tot zo!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 dec. 2021 om 14:56 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Wat ik dacht: een natuurlijk persoon die iets verkoopt kan geen BTW rekening brengen; is geen bedrijf en
voegt geen waarde toe. Maar ik weet niet hoe dat zit bij een trust                         ;-)

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 14:52

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: klein overlegje maandag

Kunnen we voor een antwoord op die vraag spieken bij ons vorige dossier, de aankoop van Marten?
h. gr.    

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 11:17

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;               

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: klein overlegje maandag

Alvast een vraagje via de mail: waarom staat er exclusive of VAT in de Loi bij de prijs. Er kan toch geen
BTW op deze aankoop zitten hoop ik?

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;
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Verzonden: vrijdag 3 december 2021 17:58

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: klein overlegje maandag

Is er een ander moment,        wat handig is?

Op 3 dec. 2021 om 17:23 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Genoemde tijden vallen ongelukkigerwijs geheel samen met de periodieke piek van                                .

Puero volente sluit ik aan (om het even welk van de drie momenten), maar wees niet boos of teleurgesteld als ik jullie

moet wegdrukken. &#128579;

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 16:21 heeft                &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Voor mij idem.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 16:09 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Ik maak wel ruimte, dus plan maar gewoon in

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 dec. 2021 om 15:55 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag allen,

Op verzoek van        onderzoek ik de mogelijkheid om in het bijna kleinst mogelijke verband maandag
even bij elkaar te komen om te zien of alles bij OCW nu enigszins in de steigers staat en bij wijze van
spreken in de stilte voor de storm elkaar nog even op te zoeken. Een klein kwartiertje.
In de agenda’s lukt dit niet, dus vandaar even op deze manier.
Ik geef 3 voorzetten:

*   8.30-9.00 uur

*   11.30-12.00 uur

*   15.00-15.30 uur

Indien dit niet lukt, pech, soit.

Fijn weekend vast.
H. gr.         
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Senior beleidsmedewerker             team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
http://www.cultuursubsidie.nl/
http://www.cultuursubsidie.nl


From:                                                     (IRF) <              @minfin.nl>
Sent Date:                         Mon Dec  6 22:57:17 2021
To:                                                ;                  ;                            (DJZ/PRIVAAT);                        ;

                          ;                         (IRF/OCWEZK);               ;                 
CC:
Subject:                            RE: Letter of Intent

Dank       , morgen maar even bespreken.

Bij ons kwam intern ook nog onduidelijkheid op over tekst over koopprijs van a&amp;o. Goed om morgen ook

even kort te sluiten.

Bijzonder proces.

Groet      

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Datum: maandag 06 dec. 2021 22:49

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;,                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;,                           

(DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;,                         &lt;                  @minocw.nl&gt;,                            &lt;

            @minfin.nl&gt;,                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;,                &lt;          @minocw.nl&gt;,              

    &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Letter of Intent

Dag allen,

Onderstaand mijn beoordeling van de nieuwe versie van de LoI die eind van de middag door              is
toegezonden (bijgesloten voor wie ‘m nog niet had ontvangen):

I.                                                                                                    
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Inmiddels verscheen al een Webex-uitnodiging van        voor morgen 10.30 tot 11.00 uur. Dan dus
bovenstaande verder te bespreken!

Vriendelijke groet,

       

Van:                                             &gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 17:54

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

                                    &gt;;                                                  &gt;;       

                                      &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear                

You will find attached our markup of the LOI revised with our client.

Be advised that we have a meeting tomorrow morning with the Ambassador of the Netherlands in France.

Best regards,

             

                           

De :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Envoyé : dimanche 5 décembre 2021 23:32

À :                                             &gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;       

                                    &gt;;                                                  &gt;

Objet : Letter of Intent

Dear           ,

Thank you again for the fruitful meeting last Friday and for sending a document which contains information
of the ownership of the Work of Art. We will study the document and we will let you know soon whether
this information is sufficient for us. As discussed I hereby send you the revised Letter of Intent (LOI). In
the LOI we have amended and clarified last Friday’s topics of discussion, as well as the comments you sent
us by email today. I’m convinced that with these revisions we could come to an agreement and I really
hope you agree with me.

                                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                      

We also agreed not to make the representations and warranties as an element of the LOI. Instead we
agreed that the State of the Netherlands will make a preliminary assessment of the representations and
warranties to give the seller some comfort. This preliminary assessment is attached to this e-mail. For the
avoidance of doubt no rights can be derived from this assessment.

In the e-mail you sent today to         , you pointed out that the trustees will not want to sign a LOI
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unless they know what they will rep with respect to the authenticity of the work of art. In light of this, we
propose we do include in the LOI representations and warranties, but only as regards to the authenticity of
the work of art. I refer to proposed clause 3.6 and Annex 2.

I hope we have given you enough information about the parliamentary authorization process. In order to
avoid misunderstandings, I would like to confirm once again that we will continue working on the SPA with
you in the coming weeks, in parallel with the discussion in Parliament about the budget authorization.
However, the final signing of the SPA cannot take place until the approval of the Parliament.

Please feel free to contact us when you have questions about the process!

Best regards,

                 

_________________________________________
                 
                    
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

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.

  ________________________________ 
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 Dec  7 08:36:03 2021
To:                                                    
CC:                                                
Subject:                            RE: project x: twee vraagjes

Hi           en       ,

                                   zegt dat het een slecht idee is om dit aan A&amp;O te vragen, omdat
die waarschijnlijk wel tien kantjes vol kunnen typen over dit onderwerp voor een hoog tarief, terwijl het
niet heel moeilijk hoeft te zijn en deze kennis bij DG BEL bij Financiën aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld bij
                                                                .
    zegt dat hij geen expert is, maar dat dit wel degelijk een Nederlandse belastingzaak is, namelijk
omzetbelasting.
Net        gesproken en die is ervoor om dit terug te duwen naar Financiën en niet naar de juristen.

h. gr.         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 17:53

Aan:                           )' &lt;            @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;            minocw.nl&gt;;               

(      ) (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Hoi        ,

Dank voor reactie.
Maar over dat BTW punt: mijn idee was eigenlijk dat jullie dat bij jullie fiscale collega’s checken? Of wil ik
ook wel doen als jullie een naam hebben. We moeten het wel zeker weten, anders hebben we een
financieel probleem.

Groetjes
      

Van:                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:50

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;            minocw.nl&gt;;               

(      ) (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha          ,

Bij uitzondering lijkt het mij handig als jullie het in 1 pakket naar de Tweede Kamer sturen met de brief en de LOI.

Op de 2 
e
 vraag moet ik je het antwoord verschuldigd blijven. Ik heb onvoldoende fiscale kennis om die te

beantwoorden. Ik weet namelijk niet hoe je die Trust moet beoordelen. Die vraag kun je beter aan                
en/of                     stellen. Die kunnen eventueel ook Allen&amp;Overy betrekken.

Groet
        

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:27

Aan:                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;            minocw.nl&gt;;               
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(      ) (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: project x: twee vraagjes

Hoi        ,

ISB is in concept af; we moeten wel de stemmingen morgen afwachten om de beginstanden juist te
hebben. We hebben intern al afspraken gemaakt hoe we dan snel kunnen verwerken. Nog wel de vraag:
hoe doen we dat met verzenden? Doen jullie dat tegelijk met onze brief met de Loi, of kunnen wij dat bij
uitzondering doen en alles in één pakket sturen? Ik meen dat het vorige keer zo gegaan is, maar weet het
niet meer helemaal zeker.
Een tweede vraag naar aanleiding van de concept Loi: er staat dat de prijs € 175 miljoen “exclusive of
VAT”. Wij gingen er impliciet vanuit dat er geen BTW van toepassing is, maar is dat zeker? We denken dat
deze tekst van Allen&amp;Overy komt. Vorige keer is er geen BTW in rekening gebracht, omdat we van
een natuurlijke persoon kochten. Kun jij laten nagaan of dat nu ook zo is?

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:                         Tue Dec  7 11:00:28 2021
To:                                   '                        (IRF/OCWEZK)'
CC:
Subject:                             RE: project x: twee vraagjes

Dank je!
h. gr.         

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 10:55

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;;

                 &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                 &lt;         @minocw.nl&gt;;            

          (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT)

&lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha         , hierbij een paar tekstsuggesties bij de Kamerbrief.

Mvg,        

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 17:08

Aan:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                       (BZ) &lt;

            @minfin.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Dag       ,
Er is reeds een kamerbrief in concept. Zie bijlage.
Hartelijke groet,
        

Van:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 17:00

Aan:                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;             

   &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha      , zouden we nog mee kunnen lezen op de ISB? En hoe is verdere communicatie aan de Kamer voorzien –
komt er nog een aparte kamerbrief?

Mvg,        

Van:                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:50

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;               

         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: project x: twee vraagjes

Ha          ,

Bij uitzondering lijkt het mij handig als jullie het in 1 pakket naar de Tweede Kamer sturen met de brief en de LOI.

Op de 2
e
 vraag moet ik je het antwoord verschuldigd blijven. Ik heb onvoldoende fiscale kennis om die te 
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beantwoorden. Ik weet namelijk niet hoe je die Trust moet beoordelen. Die vraag kun je beter aan                
en/of                     stellen. Die kunnen eventueel ook Allen&amp;Overy betrekken.

Groet
       

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 6 december 2021 15:27

Aan:                       (BZ) &lt;            @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;               

         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: project x: twee vraagjes

Hoi        ,

ISB is in concept af; we moeten wel de stemmingen morgen afwachten om de beginstanden juist te
hebben. We hebben intern al afspraken gemaakt hoe we dan snel kunnen verwerken. Nog wel de vraag:
hoe doen we dat met verzenden? Doen jullie dat tegelijk met onze brief met de Loi, of kunnen wij dat bij
uitzondering doen en alles in één pakket sturen? Ik meen dat het vorige keer zo gegaan is, maar weet het
niet meer helemaal zeker.
Een tweede vraag naar aanleiding van de concept Loi: er staat dat de prijs € 175 miljoen “exclusive of
VAT”. Wij gingen er impliciet vanuit dat er geen BTW van toepassing is, maar is dat zeker? We denken dat
deze tekst van Allen&amp;Overy komt. Vorige keer is er geen BTW in rekening gebracht, omdat we van
een natuurlijke persoon kochten. Kun jij laten nagaan of dat nu ook zo is?

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.

  ________________________________ 

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 Dec  7 11:30:46 2021
To:                                                   ;                                                        ;                        ;

                   '               @minfin.nl'; '              @minfin.nl'; '                         )';
'                           (DJZ/PRIVAAT)'; '              '; '              l
(            @rijksmuseum.nl)';               ;                  ;                 

CC:
Subject:                             RE: Vertrouwelijk: stand van zaken Project X

Dag allen,

Omwille van de snelheid gebruik ik deze mail om jullie te laten weten dat de collega’s van het Franse
ministerie van Cultuur graag vandaag al het bericht naar buiten willen brengen dat er een
exportvergunning wordt afgegeven voor De Vaandeldrager; er is een lek…  Zij informeren aan het begin
van de middag het AFP onder embargo, en in overleg met         wordt bepaald wanneer dat embargo er
vanaf gaat, vermoedelijk aan het einde van de middag. Wat         en mij betreft kunnen we ontspannen
reageren en verandert dit (vooralsnog) niets aan onze planning, maar het zou wel fijn zijn als we in de

loop van de middag een akkoord hebben over de LOI ��.

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

Van:                  

Verzonden: maandag 6 december 2021 00:22

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;;

               @minfin.nl;               @minfin.nl;                          ) &lt;            @minfin.nl&gt;;

                           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                

&lt;        @rijksmuseum.nl&gt;;               l (            @rijksmuseum.nl)

&lt;            @rijksmuseum.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;                   

&lt;            @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Vertrouwelijk: stand van zaken Project X

Dag collega’s van Project X,

Hopelijk hebben jullie een goed (Sinterklaas-)weekend gehad. De activiteiten rond Project X hebben niet
stilgelegen (veel dank aan iedereen die hier het weekend aan heeft gewerkt) en ik schrijf jullie graag even
kort bij over de stand van zaken:

*   Na een aantal overleggen, via WebEx en email met de advocaat van de verkoper dit weekend

hebben we vanavond de (hopelijk) definitieve versie van de LOI aan hen gestuurd. Ik sluit de
documenten hierbij. We hopen morgen de LOI te kunnen tekenen.

*   MOCW is de afstemming met de TK gestart, vooralsnog lijkt daar geen blokkade te worden

opgeworpen voor de aankoop. Aanstaande woensdag wil MOCW alle relevante stukken aan de TK
sturen (ISB, LOI, begeleidende brief). Morgen zullen haar gesprekspartners al eerste informatie
ontvangen in de vorm van een informatiepakketje. Zie hierbij.       werkt aan de ISB, samen met
de collega’s van Financiën en E&amp;K.

*   Met AZ is afgesproken dat de ISB niet via de MR hoeft te lopen. Een nota van wijziging of ISB
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vallen, in tegenstelling tot de ‘hoofdbegroting’, onder het mandaat van de minister van Financiën, in
overleg met de vakminister. De route wordt dan als volgt: MFIN en MOCW besluiten over de 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 aan de MR.

*   Er is contact geweest met het Franse ministerie van Cultuur door         en mij (afgelopen

donderdag) en vanavond (door mij) over                                                          
                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                
                               Het zou fijn zijn als morgen de spreeklijnen verder afgestemd kunnen
worden. Hierbij alvast ons conceptbericht. Mocht het eerder lekken dan zal er alleen een korte
reactie worden gegeven, maar niet worden ingegaan op de interesse om te kopen.         houdt alle
lijnen bij elkaar met Financiën en Frankrijk.

Volgens mij is dit het voor nu, maar trek aan de bel als je meer toelichting wilt! Het wordt een
interessante week… Als er ontwikkelingen zijn meld ik mij uiteraard meteen.

Hartelijke groet en welterusten,

      

_________________________________________
                 
                   
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:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Tue Dec  7 13:15:00 2021
To:                                                ;          ,       ;                
CC:
Subject:                            RE: Aangepaste LOI
Attachments:                     Letter of Intent DRAFT (NL comments 07122021).docx(41KB)

En bijgevoegde LOI ook graag meesturen.

Groet      

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:13

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;          ,       

&lt;             @minocw.nl&gt;;                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Urgentie: Hoog

Dankjewel!

@       / @      K.:  zouden jullie dan de tekst in bijgaand Word-document willen gebruiken voor een
reactiemail uit naam van        op de e-mail d.d. 06-12 (17.54 uur) van              aan       ? Voor de
zekerheid heb ik de mail waarop moet worden geantwoord nog even bijgevoegd. Graag ook alle ge-cc’den
weer meenemen en z.s.m. te versturen.

Alvast bedank!

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:01

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;          ,        &lt;             @minocw.nl&gt;;

                &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Hoi       ,

Zie bijgevoegd mijn toevoeging.

Groet      

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 12:14

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;          ,        &lt;

             @minocw.nl&gt;;                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Aangepaste LOI

Ha      ,

Dankjewel! Zie bijgaand ook de concepttekst voor de mail van        aan              (ook        nog
even meegenomen, mocht zij toch nog in de gelegenheid zijn ook zelf nog even snel mee te lezen).      ,
zou jij bij de PM nog iets willen toevoegen over de wijziging m.b.t. de taxes en duties? Dan zal ik daarna
zorgen dat de mail en de nieuwe versie van de LoI via de account van        wordt verzonden (@       /
@     :  dan zijn jullie bij dezen alvast geïnformeerd;        was akkoord om in haar naam te
verzenden).

Groeten,

       

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;
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Verzonden: dinsdag 7 december 2021 11:49

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Aangepaste LOI

Hoi       ,

Zoals besproken hierbij de aanpassingen mbt de LOI:

-     Prijs inclusief taxes, duties etc.

-     Verwijdering zin over reps &amp; warranties RMA in 3.6 en verwijdering annex 3

-     Exclusiviteitsperiode aangepast

-     Aan artikel 10 “only” toegevoegd.

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

  ________________________________

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.

  ________________________________

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.

  ________________________________

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

http://www.minfin.nl/
http://www.minfin.nl


From:                                                  
Sent Date:                         Tue Dec  7 14:00:31 2021
To:                                                                                                                                        

                                                                     @minfin.nl'; '              @minfin.nl';
             @minfin.nl'                  @minfin.nl';                                    

CC:
Subject:                             aankondiging MOCW aan parlement betrf. aankoop schilderij
Attachments:                     brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx(89KB)

Dag allen,

Bij deze stuur ik jullie, de betrokken ambtenaren, ter info de aankondigingsbrief die de lijn in is gegaan
naar de minister.

h. gr.          
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 15:00:10 2021
To:                                                    
CC:                                                ;                 
Subject:                            RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Zal ik wijzigen in de brief.

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:00

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Verzoek minister om de Eerste Kamer te verzoeken het voorstel zo snel mogelijk in behandeling te nemen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 dec. 2021 om 13:59 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Het is in ieder geval niet nodig om het dit jaar nog te behandelen.
En de EK is natuurlijk afhankelijk van wat TK doet.
Dus het lijkt mij niet nodig, maar ik weet eerlijk gezegd ook niet waarom we dat van TK wel vragen ;-)

Groetjes
      

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:55

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Dat lijkt me wel. Maar eerlijk gezegd ben ik minder op de hoogte van dat soort begrotingstechnische
aspecten.
@         , weet jij dat? In de brief aan de TK zetten we het verzoek om e.e.a. vóór het kerstreces te
behandelen, maar dat verzoek hoeft niet in de brief aan de EK?
Hartelijke groet,
         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:53

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Dank         
En bij de EK staat dan ook niet het verzoek om het dit jaar nog te behandelen neem ik aan omdat daar in
januari/februari ruimte voor is ?

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:38

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx
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Hi       
De brief is nog niet ondertekend. Hopelijk gebeurt dat vandaag, maar het is allemaal erg krap. Ik heb er
nu van gemaakt als reden: afspraken met de verkopende partij.
Zie bijlage voor de versie die nu de lijn in gaat.
De brief voor de EK is hetzelfde, behalve in de alinea waarin aan de ISB wordt gerefereerd.

h. gr.          

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:18

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Weet je waarom ? Want dan is ernaar verwijzen misschien niet handig.

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 13:08

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Hi       ,
Nee, afgesproken dat we alleen de brief sturen en de sup.
h. gr.          

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 12:50

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx

Hoi         
Zie trackchanges.
Gaan wij de Declaration of intent meesturen, of een korte samenvatting daarvan ?
Groet
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 15:01:33 2021
To:                                                         
CC:                                                         
Subject:                            RE: aankondigingsbrief aan parlement

Thanks. Het is een mooi en spannend proces.

Van:                        &lt;               @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 14:57

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: aankondigingsbrief aan parlement

Dankjewel         , mooie brief!

                     

                                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

T: 070-         

E:                @minocw.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 dec. 2021 om 13:55 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag         en            ,

Bijgevoegd de brief die vandaag langs        naar de minister ter ondertekening gaat worden gestuurd.
In Proza gaat de brief rechtstreeks naar       , om de lijnen zo kort mogelijk te houden, en als zij heeft
goedgekeurd zal . Jullie moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn en eventueel nog opmerkingen kunnen
maken, vandaar even deze aparte brief. Dadelijk zal ik overigens deze brief ook naar de anderen sturen,
maar ik dacht: ik doe het ook even apart aan jullie omdat jullie normaliter gewoon in die taaklijn horen, en
ik daar toch op de een of andere manier aandacht aan wilde schenken.

H. gr.         
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 15:01:52 2021
To:                                                          
CC:
Subject:                            RE: aankondigingsbrief aan parlement

Niet nodig, ik schakel met       hierover.
h. gr.    

Van:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:01

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: aankondigingsbrief aan parlement

Zal ik t        appen?

                      

                            

Ministerie van OCW

Op 7 dec. 2021 om 15:01 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



okidoki

Van:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 15:01

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: aankondigingsbrief aan parlement

Ik zou de zin wijzigen.

Tav isb: super!

                      

                            

Ministerie van OCW

Op 7 dec. 2021 om 14:59 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Ha            ,

As we speak is       de brieven aan het printen. Ik kan de eerste zin nog wijzigen als je wil.
Met betrekking tot jouw opmerking over de brief aan de EK: die brief is identiek, behalve over dit
specifieke punt: de suppletoire begroting. In de brief aan de EK staat dit:

‘Gelijktijdig met deze brief ontvangt de Tweede kamer der Staten Generaal de Incidentele Suppletoire Begroting van

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022. Daarin worden de mutaties die bij de

voorstellen in deze brief horen, voorgelegd.’

Die incidentele suppletoire begroting heeft een eigen aanbiedingsbrief die tegelijk met de
aankondigingsbrief wordt verstuurd.
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h. gr.         

Van:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 14:55

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                        &lt;               @minocw.nl&gt;;                 lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: aankondigingsbrief aan parlement

Dank hiervoor           

Een zin valt mij op: ‘Met de aankoop van dit schilderij wordt een ontbrekende schakel in het overzicht van het leven

van Rembrandt… etc.’ Deze zin leest alsof de aankoop al een feit is, terwijl de brief slechts het voornemen aankondigt.

Dat neem je weg door te schrijven: ‘Met de aankoop van dit schilderij kan een ontbrekende schakel in het overzicht …

worden toegevoegd.’ Lijkt mij richting de Kamer netter.

En overigens denk ik dat de alinea’s tav de suppletoire begroting in de brief aan de TK wel opgenomen moeten worden

maar in de brief van de EK pas nadat er in de TK over gestemd is, of niet? Even checken bij         ?

Voorwaarts mars!

                       

                             

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

........................................................................

tel:  +31               

e-mail:                   @minocw.nl

Op 7 dec. 2021 om 13:55 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag Barbera en            ,

Bijgevoegd de brief die vandaag langs        naar de minister ter ondertekening gaat worden gestuurd.
In Proza gaat de brief rechtstreeks naar       , om de lijnen zo kort mogelijk te houden, en als zij heeft
goedgekeurd zal . Jullie moeten natuurlijk wel op de hoogte zijn en eventueel nog opmerkingen kunnen
maken, vandaar even deze aparte brief. Dadelijk zal ik overigens deze brief ook naar de anderen sturen,
maar ik dacht: ik doe het ook even apart aan jullie omdat jullie normaliter gewoon in die taaklijn horen, en
ik daar toch op de een of andere manier aandacht aan wilde schenken.

H. gr.         

10.2.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

mailto:c.a.m.e.mattijssen@minocw.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
mailto:b.wolfensberger@minocw.nl
mailto:j.b.debets@minocw.nl
mailto:c.a.m.e.mattijssen@minocw.nl
mailto:w.r.vanveen@minocw.nl


From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 15:02:14 2021
To:                                                    
CC:
Subject:                            RE: verder proces

Ok dank!

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 14:57

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: verder proces

Hoi          

De Kamer moet de brief in procedure nemen. Dat gaat via de procedurevergadering. Ik probeer de brief daar

donderdag op de agenda te krijgen.

De minister heeft net met         gebeld

Groet

      

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 dec. 2021 om 14:47 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hi       ,

             van het RMA vraagt hoe het parlementaire proces nu morgen precies loopt.
Morgen gaat die brief om 10 uur naar de TK. Wanneer en hoe bepaalt de TK dan of dit verzoek nog
behandeld gaat worden voor het kerstreces? En hoe wordt dat dan weer bekend gemaakt?

Ik heb dat soort technische stapjes niet zo helder voor ogen, dus hopelijk kun jij helpen.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                  
Sent Date:                         Tue Dec  7 15:56:34 2021
To:                                                                      
CC:
Subject:                             aankondigingsbrief parlement en LoI
Attachments:                     brief MOCW aan Eerste Kamer mbt voorstel tot aankoop.docx(90KB); brief MOCW aan Tweede Kamer mbt

voorstel tot aankoop.docx(90KB); Letter of Intent DRAFT (        comments 061221).docx(44KB)

Ha        en      ,

Bijgevoegd de brieven zoals ze nu zijn. Hopelijk vinden we nu geen al te grote fouten meer.

Met betrekking tot de deadline voor de behandeling in de Kamers (er staat nu 28 februari) is er nog geen uitsluitsel. Dat

blijkt nog onderdeel van onderhandelingen, dus pas bekend als de brief is ondertekend (deadline volgens   : 1600 uur)

Zodra hij getekend is en ik daar een exemplaar van heb, stop ik hem in het dossier (en koppel ik hem in de taaklijn) en

geef ik       een seintje.

H. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team 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:                         Tue Dec  7 16:42:37 2021
To:                                                    
CC:                                              n; '               @minfin.nl';                               ;               
Subject:                            RE: Letter of Intent
Attachments:                     Letter of Intent DRAFT (     comments 07122021).docx(35KB)

Dear              ,

Here is the revised LOI reflecting the comments from my client.

As you will see, there remain two outstanding issues.

*   Article 2: but I hope my wording should be acceptable.

*   The length of exclusivity for which my client remains adamantly for   
  
             .

Regards,

              

                          

De :               &lt;                          &gt;

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 15:10

À :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Cc :             n &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;       

       &lt;                         &gt;                   &lt;                            &gt;;       

        &lt;                          &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear              ,

I have looked at your markup and sent it to our client and to the trustees.

Whilst I am waiting for their reaction, I give you hereby my comments.

Article 2:                                                                                     .

                                                                               

                                                                                                       

                                                                                                           

                                                                     

                                                                          

Article 3.6: you are consistent in your position and that is what I have told my client.

Article 6: I wait for him to arbitrate between   
  
              and   

  
              .

Thank you for 10.2.

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.g

10.2.g 10.2.g

10.2.g

10.2.g

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e10.2.e 10.2.e10.2.e

162



I will refer to you as soon as I hear from my client and the trustees.

I have no view at this moment as to when it will occur but will keep pressing them.

Regards,

             

                          

PS:                                                                        .

De :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 13:20

À :               &lt;                          &gt;

Cc :             n &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;                   &lt;                            &gt;;

                  &lt;             @minocw.nl&gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear           ,

                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                 

                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                 

I would very much like to seal this deal today, and would therefor like to ask you to react on the proposed changes

before 16.00 hours.

Best regards,

                

_________________________________________

                 

                   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#43;           

M: &#43;           
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 17:13:26 2021
To:                                                    
CC:                                                                                     
Subject:                            Re: 1e ISB 2022

Prima,        we’ll do

H. gr.          

Op 7 dec. 2021 om 17:09 heeft                   &lt;            @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Hey       en         ,

De brieven en de sup zijn getekend en de prozazaak ligt bij team parlement klaar voor verzending. Dat
gaat allemaal goed dus. Veel dank voor vandaag en sorry voor al het stalken!

Als enige moeten we dus nog even de letter of intent toevoegen. Dit wordt een bijlage bij de beide
Kamerbrieven. Als deze gereed is kunnen jullie deze dan mailen naar        en mij en graag in de proza

uploaden en kopellen (!! �� ). Team parlement weet dat er nog een bijlage volgt.

Groeten,
     

Met vriendelijke groet,

                 
                             
Directie Bestuursondersteuning en Advies

..........................................

T 06           
E             @minocw.nl

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:51

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                 &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: 1e ISB 2022

Ik heb een nieuwe versie over het oude heen geladen.

Zou ook goed moeten gaan.

H. gr.          

Op 7 dec. 2021 om 16:48 heeft                   &lt;            @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:
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 Dank je      !

En          in proza dan graag alleen die tabel op pagina 3 aanpassen :) niet een nieuw bestand uploaden want dan

liggen ze straks per ongeluk allebei in de kamer.

Dank beide!!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 dec. 2021 om 16:41 heeft                 &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Ha allen,
Hierbij een aangepast Voorstel van Wet nav de stemmingen op de OCW begroting van zojuist. Er zijn 2
amendementen aangenomen (99 en 120) waarvan er één ((99) tot wijziging van de Begrotingsstaat leidt.
@         kan je deze versie opnemen in de Proza lijn? @      en       , kunnen jullie de Begrotingsstaat
(blz 3 van VvW) omwisselen? Veel dank!
Groet       

Gaat om verschuiving van -500k van artikel 9 naar artikel 1 (200k), 3 (200k) en 4 (100k).

Van:                 

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 12:52

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                   &lt;            @minocw.nl&gt;;             

    &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: 1e ISB 2022

Ha         ,
Hierbij stuur ik jou de stukken van de ISB. Ik laat jou vandaag eind van de dag weten of deze stukken nog
wijzigen, dit hangt af van de stemmingen over de amendementen ingediend bij Begroting 2022.
Indien er iets wijzigt, stuur ik jou een nieuwe versie, die je dan in de PROZA zaak kan toevoegen. Dit stuur
ik dan ook aan       en       , dan kunnen zij in het fysieke document de bladzijden verwisselen.
Het zal dan gaan om blz 3 in het VvW. En indien de amendementen betrekking hebben op Artikel 14, ook
blz 4 van de MvT.

Met vriendelijke groet,
              

 .......................................................................

Directie FEZ
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
........................................................................
M             
E          @minocw.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Dec  7 18:11:52 2021
To:                                                ;               (DJZ/PRIVAAT)
CC:
Subject:                            RE: De extra 2 weken

Dat is een mooie, elegante oplossing!

_________________________________________

                 

                    

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: dinsdag 7 december 2021 17:55

Aan:                   <             @minocw.nl>;               (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>

Onderwerp: De extra 2 weken

Ha       ,

Nav overleg met      , wat zou je van onderstaande toevoeging vinden ipv het tegenbod van 14 februari?

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

                                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                            
Sent Date:                         Tue Dec  7 20:51:45 2021
To:                                                    ;                       (IRF);                         (IRF/OCWEZK);           

                (DJZ/PRIVAAT)
CC:
Subject:                            RE: Letter of Intent
Attachments:                     Letter of Intent DRAFT (NL comments 07122021 (2)).docx(41KB); Letter of Intent DRAFT (NL comments

07122021 (2)) track changes.pdf(55KB); reactie.docx(15KB)

Ha       ,

Zie bijgaand een concepttekst als reactie alsmede twee versies van onze voorstellen voor de LOI (eentje
schoon en eentje met bijgehouden wijzigingen).

Groeten,

       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 19:20

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;

                        (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT)

&lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Ja, dat is een inzichtelijk overzicht. Voor jouw info: ik ben heel even naar een afspraak, maar rond 20.15
uur weer terug. MOCW zou graag morgen rond 10.00 uur de stukken naar de Kamer sturen, daar zit wel
wat rek in, maar het zou fijn zijn als we vanavond nog tot een akkoord kunnen komen met               ,
en een afspraak over wanneer we de LOI tekenen.

Groeten en tot straks!

      

_________________________________________
                
                    
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: dinsdag 7 december 2021 19:14

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;

              @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                

            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Re: Letter of Intent

Het is niet waar ik me dagelijks mee bezighoud, maar dit informatiedocument van de EU-Cie lijkt me op het eerste oog

praktisch om naar te verwijzen als we              zouden vragen om bevestiging dat het werk een uniegoed is:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-

03/07_taxud_ucc_customs_status_of_goods_quick_info_en.pdf

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Op 7 dec. 2021 om 18:13 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Eens, is de definitie van zo’n ‘uniegoed’ gesneden koek voor juristen of hebben we daar jullie fiscale
collega’s voor nodig?

_________________________________________
                
                    
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:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 17:55

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Een bevestiging van ‘uniegoed’ zou het nu wel eenvoudiger maken, als we invoerrechten en BTW moeten betalen komt

er zo een kwart bij…..komen we in een ingewikkelde bruto-netto discussie nationaal….

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 17:51

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               &lt;

           @minocw.nl&gt;

CC:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;

               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dank      , voor het snelle uitzoeken, het begint mij weer te dagen. Vorige keer viel het schilderij onder
deze definitie, herinner ik mij weer. Bovendien is toen ook afgesproken dat alles dat met het transport en
de invoer te maken had door het Rijksmuseum voor rekening is genomen. Dat zou wat mij betreft nu ook
de afspraak zijn.

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

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 17:46

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;
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               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Hoi        en       ,

Ik heb net even gesproken met collega’s die verstand hebben van het betalen van invoerrechten en of we in dit geval
daarmee rekening moeten houden. Als het “goed” zich reeds in de Europese Unie bevindt, en dit niet is op basis van
een vrijstelling (zoals gebruikelijk bij kunstuitleen tussen musea) dan zouden er geen invoerrechten door NL betaald
hoeven worden. Als het geen “Uniegoed” is dan moet er wel invoerrechten betaald over worden. Dit valt uiteen in
douaneheffing (tarief is afhankelijk van het kunstobject) en BTW (9%).
Om zekerheid te krijgen wordt geadviseerd om aan          e vraag te stellen of het werk als “Uniegoed” is aan te
merken en indien van toepassing of er al eens een aangifte voor de invoer in EU is geweest.

Groet       

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 16:01

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Letter of Intent

Net even      gesproken. Hij checkt even of er invoerrechten betaald moeten worden bij een expert binnen

Minfin.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                                             &gt;

Datum: dinsdag 07 dec. 2021 3:09 PM

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Kopie:               &lt;           @minocw.nl&gt;,                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;,              &lt;                         &gt;,                  &lt;

                            &gt;,                                             &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear              ,

I have looked at your markup and sent it to our client and to the trustees.

Whilst I am waiting for their reaction, I give you hereby my comments.

Article 2:                                                                                      

                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                      

                                                                          

Article 3.6: you are consistent in your position and that is what I have told my client.

Article 6: I wait for him to arbitrate between                   and                   .
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Thank you for 10.2.

I will refer to you as soon as I hear from my client and the trustees.

I have no view at this moment as to when it will occur but will keep pressing them.

Regards,

             

                           

PS:                                                                          

De :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 13:20

À :                                             &gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;                  &lt;                            &gt;;

                  &lt;             @minocw.nl&gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear             

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                      

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                 

I would very much like to seal this deal today, and would therefor like to ask you to react on the proposed changes

before 16.00 hours.

Best regards,

                

_________________________________________
                
                    
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP 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

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.g

10.2.g



From:                                                
Sent Date:                         Tue Dec  7 23:37:30 2021
To:                                                
CC:                                                             (DJZ/PRIVAAT); '                      (IRF)'
Subject:                            RE: Letter of Intent

Dank,       , ik kijk ernaar en ga het zsm versturen.                       !

_________________________________________
                 
                   
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: dinsdag 7 december 2021 23:36

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;; '                      (IRF)'

&lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Ha       ,

Kun je uit de voeten met onderstaande tekst?                                                        
                                                           

Groeten,

      

Dear             ,

Thank you for your swift reply.

As regards to article 6, I’m not quite sure if I understand you correctly. We need approval from both the House of

Representatives as well as the Senate. If the parliamentary process is still ongoing in either one of these Chambers,

then the funding of the painting is not yet secured. This is the reason why                 is not a generous deadline

for the State of the Netherlands. As mentioned last Friday, if the government’s proposal to parliament is well received

by both Chambers, approval before                 is achievable. But if extensive deliberations in parliament are

needed, setting the date on                 might give us to little time. It is against this background, that we

understand the first full phrase of article 6 as was proposed by your side as follows (please allow me to give some

examples of possible scenario’s):

Scenario #1:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding) on 17

January 2022;

*   The Exclusivity Period ends on                ;

Scenario #2:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding) on 29

January 2022;
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*   On 29 January 2022, an SPA is not yet finalized;

*   The Exclusivity Period ends on                ;

Scenario #3:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding) on 10

February 2022;

*   On 3 February 2022, an SPA is finalized;

*   The agreement terminates successfully on 3 February 2022.

Scenario #4:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding) on 10

February 2022;

*   On 10 February 2022, an SPA is not yet finalized;

*   The Exclusivity Period ends on 10 February 2022;

Scenario #5:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval cannot be completed (e.g. one of the Chambers has denied approval of funding)

on 25 February 2022;

*   The Exclusivity Period ends on 25 February 2022;

*   The agreement terminates unsuccessfully on 25 February 2022.

In scenario #1, after completion of the Dutch parliamentary approval procedure, two weeks within the Exclusivity

Period would remain to come to a finalization of the SPA.

In scenario #2, after completion of the Dutch parliamentary approval procedure, a mere three days within the

Exclusivity Period would remain to come to a finalization of the SPA.

And in scenario #4, finalization of the SPA would have to be agreed on without having exclusivity.

Our proposal in the second full phrase of article 6 was meant to overcome the problem of having to finalize the SPA

within in period that is shorter than the then remaining Exclusivity Period. Pursuant to the proposed second full phrase

of article 6, in scenario #2 the Exclusivity Period would extend to 12 February 2022, and in scenario #4 the Exclusivity

Period would extend to 24 February 2022 respectively. This would provide both parties to come to a finalization of the

SPA in an orderly way.

Van:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 23:30

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;                   &lt;

             @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

:-) ze hebben vast ook eenvoudiger parlementaire steun.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Datum: dinsdag 07 dec. 2021 22:56

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;,               &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Laten we hopen dat het de taalbarriere is. &#128522; In ieder geval het goede nieuws van vanavond is dat Ajax

gewonnen heeft.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Datum: dinsdag 07 dec. 2021 10:43 PM

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;,               &lt;

           @minocw.nl&gt;

Kopie:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Ha      ,

Klopt, maar het lijkt ook alsof er nog steeds wat onbegrip zit over het parlementaire proces (ondanks veel
en vaak uitleggen), dat is nu juist nodig om de ‘funding’ te krijgen. We gaan proberen dat nog een keer
toe te lichten, verder opperen ze zelf een mogelijkheid tot verlengen zoals wij die ook voorstellen volgens
mij. Dus hopelijk breekt hier vooral de taalbarrière ons op.        stoeit even op een reactie. Was weer
even vergeten dat onderhandelen veel geduld vraagt, gelukkig heb ik Ajax als afleiding….

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

Van:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 22:37

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: FW: Letter of Intent

Goedenavond,

De termijn wordt steeds korter. Ik heb het idee, zoals        ook gisteren al aan gaf, dat ze niet door hadden wat ze

eerder beoogde met de tekst over de exclusiviteit. Het voorstel is wel lastig is qua timing. Het parlementaire proces

geeft toestemming voor de uitgaven. Zonder toestemming kunnen we niet uitgeven, dus dan is in die zin de “funding”

niet geregeld. De facto hebben we een maand om het proces dan te doorlopen (mede ivm kerstreces).

Groet      
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van:                  &lt;                            &gt;

Datum: dinsdag 07 dec. 2021 10:22 PM

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Kopie:               &lt;           @minocw.nl&gt;,                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;,              &lt;                         &gt;,               &lt;

                          &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear              ,

After further discussion with our client, please find below our comments on the last draft of the LOI:

*   Article 2: Please note that the work of art is currently located in       . We will review in parallel but we

ultimately defer to your analysis regarding the qualification of “union good”. We understand that the wording of

article 2, with the addition of the “if any”, should apply whether the wok of art ultimately qualifies as a union

good or not;

*   Article 6: Our client does not wish to extend the exclusivity period after   
  
             . As a compromise, we

could provide that if the global parliamentary process is still ongoing but the funding of the painting is secured on

such date, then the exclusivity period would be extended as suggested.

Could you please kindly confirm whether that would be acceptable ?

Many thanks,

Best regards,

                 

                                           
                     

            

Tel : +33              

Port : +33              

De :                  

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 21:39

À : '                 ' &lt;             @minocw.nl&gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;               &lt;                          &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear              ,

Thank you for sharing a revised draft of the LOI.

We will review with our client and revert as soon as possible,

Best regards,
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Tel : +33              

Port : +33              

De :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 21:12

À :               &lt;                          &gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;                  &lt;                            &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear           ,

First of all, thank you very much for meeting with the ambassador today and                              
                                                                  On this matter, it brought sufficient
comfort for us to enter into a letter of intent with your client.

In response to your email this afternoon it took some time, as you have noticed, to figure out the import
duty issue on our side. The Dutch Ministry of Finance has checked if import duties would be imposed in the
Netherlands. This is not the case, if the work of art is considered a Union good. For convenience I refer to
the information included in the following EU Committee document:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-
03/07_taxud_ucc_customs_status_of_goods_quick_info_en.pdf

Can you confirm that the work of art has the status of Union good?

We can go along with the proposed changes in article 2 on the subject of taxation, but we’ve included in
the attached document an additional ‘if any’ in the wording.

With respect to your client’s choice for the date of                 in article 6, I note that this reduces
the time-limit considerably. Given the mutual intention to finalize an SPA no later than two weeks after
completion of the parliamentary approval procedure (                     ), we feel that some additional
time is required. We will want to avoid a situation in which parliamentary approval is obtained, parties are
on the verge of finalizing an SPA, but the Exclusivity Period has lapsed. Hence we suggest an additional
provision in article 6 that, we believe, represents a fair compromise between                 and   
             . Hope you could agree on that?

I’m sorry there’s been some pressure now, but it would be very helpful if you could let me know this
evening that your client can agree with the text of the draft letter of intent attached to this mail?

Best regards and please let me know if you have any questions!

                 

_________________________________________
                 
                    
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 Dec  8 00:11:14 2021
To:                                   '                '
CC:                                               ; '               @minfin.nl';             ;              
Subject:                            RE: Letter of Intent

Dear             ,

Thank you very much for your swift reply.

Thanks for your review on the qualification of the WOA as union good, I look forward to that with
confidence.

As regards to article 6, I&#8217;m not quite sure if I understand you correctly. We need approval from
both the House of Representatives as well as the Senate. If the parliamentary process is still ongoing in
either one of these Chambers, then the funding of the painting is not yet secured. This is the reason why
                is not a generous deadline for the State of the Netherlands. As mentioned last Friday, if
the government&#8217;s proposal to parliament is well received by both Chambers, approval before    
             is certainly achievable. But if more extensive deliberations in parliament are needed, setting
the date on                 might give us too little time. It is against this background, that we
understand the first full phrase of article 6 as was proposed by your side as follows (please allow me to
give some examples of possible scenario&#8217;s):

Scenario #1:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding)

on 17 January 2022;

*   The Exclusivity Period ends on                ;

Scenario #2:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding)

on 29 January 2022;

*   On 29 January 2022, an SPA is not yet finalized;

*   The Exclusivity Period ends on                ;

Scenario #3:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding)

on 10 February 2022;

*   On 3 February 2022, an SPA is finalized;

*   The agreement terminates successfully on 3 February 2022.

Scenario #4:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval procedure is completed (e.g. both Chambers have approved funding)

on 10 February 2022;

*   On 10 February 2022, an SPA is not yet finalized;

*   The Exclusivity Period ends on 10 February 2022;

Scenario #5:

*   Dutch parliamentary approval procedure starts before 17 December 2021;

*   Dutch parliamentary approval procedure is not yet completed on                ;

*   Dutch parliamentary approval cannot be completed (e.g. one of the Chambers has denied approval

of funding) on 25 February 2022;
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*   The Exclusivity Period ends on 25 February 2022;

*   The agreement terminates unsuccessfully on 25 February 2022.

In scenario #1, after completion of the Dutch parliamentary approval procedure, two weeks within the
Exclusivity Period would remain to come to a finalization of the SPA.

In scenario #2, after completion of the Dutch parliamentary approval procedure, a mere three days within
the Exclusivity Period would remain to come to a finalization of the SPA.

And in scenario #4, finalization of the SPA would have to be agreed on without having exclusivity.

Our proposal in the second full phrase of article 6 was meant to overcome the problem of having to finalize
the SPA within a period that is shorter than the then remaining Exclusivity Period. Pursuant to the
proposed second full phrase of article 6, in scenario #2 the Exclusivity Period would extend to 12 February
2022, and in scenario #4 the Exclusivity Period would extend to 24 February 2022 respectively. This would
provide both parties to come to a finalization of the SPA in an orderly way.

To summarize: our ideal planning is aimed at completing the entire process before January 31, but
because the Chambers are responsible for their planning it&#8217;s not entirely in our hands. So we are
pleased with your suggestion that the exclusivity period could be extended when the parlementary process
goes less smoothly. We think our addition in article 6 provides (                                  

                                                                                                         

                                                                                                        

                ) a workable solution for such a situation. Furthermore, I would like emphasize once
again that we will continue working on the SPA with you in the coming weeks, in parallel with the
discussion in Parliament.

I do hope that the scenario&#8217;s and explanation are helfpful for you and that your client can agree
with the text of the draft letter of intent we send earlier this evening.

Best regards and good night,

                

_________________________________________
                
                    
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                             &gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 22:22

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;               &lt                           &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear              ,

After further discussion with our client, please find below our comments on the last draft of the LOI:

*   Article 2: Please note that the work of art is currently located in       . We will review in parallel but we

ultimately defer to your analysis regarding the qualification of &#8220;union good&#8221;. We understand that
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the wording of article 2, with the addition of the &#8220;if any&#8221;, should apply whether the wok of art

ultimately qualifies as a union good or not;

*   Article 6: Our client does not wish to extend the exclusivity period after    
  
             . As a compromise, we

could provide that if the global parliamentary process is still ongoing but the funding of the painting is secured on

such date, then the exclusivity period would be extended as suggested.

Could you please kindly confirm whether that would be acceptable ?

Many thanks,

Best regards,

                

                                           
                     

            

Tel : +33               

Port : +33               

De :                  

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 21:39

À : '                 ' &lt;             @minocw.nl&gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;               &lt                           &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear              ,

Thank you for sharing a revised draft of the LOI.

We will review with our client and revert as soon as possible,

Best regards,

                

                                           
                     

            

Tel : +33               

Port : +33               

De :                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Envoyé : mardi 7 décembre 2021 21:12

À :               &lt                           &gt;

Cc :               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;      

       &lt;                         &gt;;                  &lt                             &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear           ,

First of all, thank you very much for meeting with the ambassador today and                              
                                                                  On this matter, it brought sufficient
comfort for us to enter into a letter of intent with your client.
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From:                                                  
Sent Date:                         Wed Dec  8 08:28:03 2021
To:                                                 ;                 ;                 
CC:
Subject:                            RE: Letter of Intent

          Als deze letter of intent meegestuurd wordt naar de Tweede Kamer (terwijl erboven staat: ‘strictly
private and confidential’) krijgen we dan niet subiet vragen over wie             en             zijn?
Daar moet                  denk ik nog een q&amp;a over krijgen.

h. gr.          

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 20:57

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: Letter of Intent

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Datum: 7 december 2021 om 20:53:50 CET

Aan: &quot;                       &quot; &lt;                  @minocw.nl&gt;, &quot;              &quot; &lt;

          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Letter of Intent



Ter info. De huidige – grillige – koers van de Rembrandt-index.

Van:              

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 20:52

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;

              @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                

(           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Urgentie: Hoog

Ha       ,

Zie bijgaand een concepttekst als reactie alsmede twee versies van onze voorstellen voor de LOI (eentje
schoon en eentje met bijgehouden wijzigingen).

Groeten,

       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 19:20

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;;

                        (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                (           (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Ja, dat is een inzichtelijk overzicht. Voor jouw info: ik ben heel even naar een afspraak, maar rond 20.15
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uur weer terug. MOCW zou graag morgen rond 10.00 uur de stukken naar de Kamer sturen, daar zit wel
wat rek in, maar het zou fijn zijn als we vanavond nog tot een akkoord kunnen komen met                
en een afspraak over wanneer we de LOI tekenen.

Groeten en tot straks!

      

_________________________________________
                
                    
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: dinsdag 7 december 2021 19:14

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                       (IRF) &lt;

              @minfin.nl&gt;;                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;;                

(           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Re: Letter of Intent

Het is niet waar ik me dagelijks mee bezighoud, maar dit informatiedocument van de EU-Cie lijkt me op het eerste oog

praktisch om naar te verwijzen als we              zouden vragen om bevestiging dat het werk een uniegoed is:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-

03/07_taxud_ucc_customs_status_of_goods_quick_info_en.pdf

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 7 dec. 2021 om 18:13 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Eens, is de definitie van zo’n ‘uniegoed’ gesneden koek voor juristen of hebben we daar jullie fiscale
collega’s voor nodig?

_________________________________________
                
                    
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:                       (IRF) &lt;              @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 7 december 2021 17:55

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;;                (           (DJZ/PRIVAAT) &lt;

               @minfin.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                         (IRF/OCWEZK) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Een bevestiging van ‘uniegoed’ zou het nu wel eenvoudiger maken, als we invoerrechten en BTW moeten betalen komt

er zo een kwart bij…..komen we in een ingewikkelde bruto-netto discussie nationaal….
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From:                                                                          
Sent Date:                         Wed Dec  8 09:49:03 2021
To:                                                     
CC:                                               ;                @minfin.nl;             ;                 
Subject:                            Re: Letter of Intent

Dear              

Can we get an english version?

Envoyé de mon iPhone

Le 8 déc. 2021 à 09:41,                   &lt;             @minocw.nl&gt; a écrit :

  Dag allen,

Zie hieronder. MOCW wil het risico nemen, zoals ik eerder schreef. Dus dan misschien alleen nog contact over

welke versie van de LOI met de advocaten? Zouden jullie dat zsm willen doen?

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 8 dec. 2021 om 09:36 heeft                                             &gt; het
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volgende geschreven:



Dear              ,

I have spoken with                  who is the last one to have spoken with the client.

I understand that he agrees with our suggestion that if the approval of the funding of the purchase price has

been cleared with the two chambers but the approval of the overall law of finance is still pending, then the

seller would remain bound by the exclusivity until completion of the law of finance.

If that is agreeable on your side, then I think you can proceed with contacting the Parliament.

Best regards,

             

                          

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                                                          
Sent Date:                         Wed Dec  8 09:49:33 2021
To:                                                     
CC:                                               ;                @minfin.nl;             ;                 
Subject:                            Re: Letter of Intent

OK

Envoyé de mon iPhone

Le 8 déc. 2021 à 09:47,                   &lt;             @minocw.nl&gt; a écrit :

  Sorry, to have send you an e-mail in Dutch language, but my question to you all is to agree on a version of

the letter of intent!

Thanks a lot!

      

                                                                         

                 

                    

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 8 dec. 2021 om 09:41 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:
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  Dag allen,

Zie hieronder. MOCW wil het risico nemen, zoals ik eerder schreef. Dus dan misschien alleen nog contact over

welke versie van de LOI met de advocaten? Zouden jullie dat zsm willen doen?

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 8 dec. 2021 om 09:36 heeft                                             &gt; het

volgende geschreven:



Dear              ,

I have spoken with                  who is the last one to have spoken with the client.

I understand that he agrees with our suggestion that if the approval of the funding of the purchase price has

been cleared with the two chambers but the approval of the overall law of finance is still pending, then the

seller would remain bound by the exclusivity until completion of the law of finance.

If that is agreeable on your side, then I think you can proceed with contacting the Parliament.

Best regards,
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**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Dec  8 10:07:40 2021
To:                                                    ;              ;                    
CC:                                                  ;                  ;               ;                 ;                 ;             

           ; '                           (DJZ/PRIVAAT)'; '              @minfin.nl'
Subject:                             RE: laatste punten voor brief aan TK

Goed nieuws! Dan wacht ik op het seintje dat het echt naar buiten kan.

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:03

Aan:               &lt;           @minocw.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;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         

&lt;                  @minocw.nl&gt;; '                           (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: laatste punten voor brief aan TK

Dag allen,

Heb net MOCW – het is 10.00 uur immers - laten weten dat we eruit gaan komen         zorgt in overleg
met de advocaat van de verkoper voor de laatste versie van de LOI. Checken jullie svp vast de brief
daarop (31 januari ipv 28 februari enzo), en dan hoop ik dat we z.s.m. naar de Kamers en naar buiten
kunnen gaan.

Alvast duizendmaal dank voor al het goede en harde werken de laatste weken!

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:                  

Verzonden: woensdag 8 december 2021 09:26
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Aan:               &lt;           @minocw.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;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;

                  @minocw.nl&gt;; '                           (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: laatste punten voor brief aan TK

Dag allen,

Even een hele korte stand van zaken na telefonisch overleg met de advocaat van de verkoper en MOCW:

*   Het wachten is op een definitief akkoord van de familie Rotschild, advocaat heeft positief advies

gegeven op laatste versie LOI. Ze gaan hun uiterste best doen voor 10.00 uur te reageren (daarvoor

moeten ze                           geloof ik &#128522;)

*   MOCW wil eventueel iets later naar de Kamer, maar niet later dan 11.00 uur.

*   Haar voorkeur heeft de LOI meesturen omdat MOCW dat mondeling heeft toegezegd bij haar

sondering, maar als er om 11.00 uur geen groen licht is dan gaat de brief uit zonder LOI als bijlage.

*   Het lijkt wijs om alvast een tweede versie van de brief te maken…

*   En verder, mocht de familie toch persisteren in 31 januari (zonder optie tot verlenging): MOCW wil

dat risico nemen. Zover komt het volgens mij niet, want de verkoper wil ook verlengen als het nodig
is. Het belangrijkste is nu of                                      t…

Groeten en ik houd jullie op de hoogte!

      

_________________________________________
                 
                   
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: woensdag 8 december 2021 09:13

Aan:                    &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;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;

            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: laatste punten voor brief aan TK

Ha         ,

Het moment waarop de exclusiviteit afloopt is op dit moment nog precies datgene waarover we in onderhandeling zijn.

Die 31 januari staat dus nog niet vast. :-)

Wat de spreeklijn betreft: met verkoper hebben we afgesproken wat we aan informatie prijs kunnen geven over de

identiteit van de ultimate beneficiaries van de trust. Het komt erop neer dat we - zonder het noemen van namen van

de die huidige beneficiaries - mogen melden dat het allemaal afstammelingen zijn van een tak van de De Rothschild-

familie (                                                                                               . De precieze

bewoordingen zal ik nog delen.
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Groeten  

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 dec. 2021 om 08:48 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Goedemorgen allemaal,

Ik heb begrepen is nog tot laat onderhandeld over de Letter of Intent. Op dit moment is die nog niet niet
ondertekend, dus het is nog niet duidelijk of hij kan meegestuurd met de kamerbrief. Wel heb ik gezien
dat de exclusiviteitsdatum is verzet naar 31 januari 2022. Dat heb ik in de kamerbrief gewijzigd.
Verder hebben        en ik gisteravond contact gehad over en schijnbare tegenstelling in de
achtergrondinformatie, waarbij het onduidelijk is of de vaandeldragers in de 80-jarige Oorlog nu voor of
achter de troepen aan liepen. Dat heb ik in de kamerbrief gewijzigd (ik verwijderde de frase ‘die voor hen
liepen’).
Tot slot, als we de LoI meesturen naar de Tweede Kamer, vermoed ik dat er snel vragen zullen komen
over de verkopende partij, wie er achter de trust zitten, bijvoorbeeld. Daar moet een helder maar goed
afgestemd antwoord op komen, lijkt me.

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                          (DJZ/PRIVAAT) <               @minfin.nl>
Sent Date:                         Wed Dec  8 10:11:58 2021
To:                                              @AllenOvery.com
CC:                                                @AllenOvery.com;               
Subject:                             RE: Project X - Letter of Intent

Hoi    ,

Even een update vanuit onze kant. Nogmaals veel dank voor de LOI. Wij zijn er inmiddels uit voor wat betreft de LOI
met de verkoper. Vandaag zal de minister van OCW de Kamer informeren over de intentie tot aanschaf van de
Rembrandt. Daarna zal er ook verder onderhandelt worden over de SPA. Voor dat proces komen we waarschijnlijk ook
nog bij jullie op de lijn.

Tot zover.

Groet      

Van:            @AllenOvery.com &lt;           @AllenOvery.com&gt;

Verzonden: donderdag 25 november 2021 18:10

Aan:                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:               @AllenOvery.com

Onderwerp: Project X - Letter of Intent

Beste       

Zie in bijlage een concept LOI.

Graag je commentaar.

Gr

   

  ________________________________

This email is confidential and may contain information that is protected by professional privilege. If you are not the intended

recipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit

the contents to any third parties.

Allen &amp; Overy LLP

Apollolaan 15

1077 AB Amsterdam

The Netherlands

PO Box 75440

1070 AK Amsterdam

The Netherlands

Tel &#43;31 20 674 1000

Fax &#43;31             

www.allenovery.com

Allen &amp; Overy LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC306763

and SRA number 562841. A list of the members of Allen &amp; Overy LLP and their professional qualifications is open to

inspection at our London office, One Bishops Square, London E1 6AD, and at our Amsterdam office.

Any reference to a partner or companion in connection with Allen &amp; Overy LLP should be regarded as a reference to a

member, consultant or employee of Allen &amp; Overy LLP.

Our privacy policy is available at https://www.allenovery.com/en-gb/global/legal-notices/privacy-policy

  ________________________________
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From:                                                  
Sent Date:                         Wed Dec  8 10:57:21 2021
To:                                                   
CC:
Subject:                            brief zonder LoI
Attachments:                    brief MOCW aan Tweede Kamer mbt voorstel tot aankoop (zonder LOI).docx(89KB)

Hi       ,

In deze brief is dus de verwijzing naar de LOI verwijderd, en ook de bijlageverwijzing. In plaats daarvan
staat er nu dit:

Ik verzoek uw Kamer dit voorstel voor het Kerstreces te behandelen, want er is beperkte tijd om alles rond te krijgen.

Deze frase is op voorstel van      .

h. gr.          

                  
Senior beleidsmedewerker/            team 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:                         Wed Dec  8 11:28:11 2021
To:                                                ;                  
CC:                                              ;              ;                 ; '               @minfin.nl'
Subject:                            RE: Letter of Intent

Dear         , Dear             ,

It does not look that I will hear from my client in the next 5 minutes.

Regards,

             

                           

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 11:12

À :                  &lt;                            &gt;; '               @minfin.nl'

&lt;               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               

&lt;                          &gt;

Cc :              &lt;                         &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Importance : Haute

See attached the proposed wording for article 6, discussed over the phone.

Van:              

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:53

Aan: '                ' &lt;                            &gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;

                          &gt;

CC:              &lt;                         &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear             ,

             will call you right now.

Yours sincerely,

            

Van:                  &lt;                            &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:51

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;

                  &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;                          &gt;

CC:              &lt;                         &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear         ,

In the interest of time, could you please kindly call me to discuss quickly over the phone ? (&#43         
        )
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Many thanks,

Best regards,

                

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 10:43

À :                  &lt;                            &gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;

                          &gt;

Cc :              &lt;                         &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Importance : Haute

Dear              and           ,

We believe the proposed wording makes matters more complicated.

We suggest we go back to the original version of article 6,            sent yesterday, 16:43 hours:

6.       exclusivity

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                          

See also attached. Does that seal the deal on the LOI?

Yours sincerely,

            

Van:                  &lt;                            &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:18

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;

'               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:              &lt;                         &gt;;               &lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear all,

As mentioned by            below, our client would like to clarify that the exclusivity period will only be extended after

31 January if the approval of the funding of the purchase price has been cleared with the two chambers but the

approval of the overall law of finance is still pending.

You will find attached an amended wording of clause 6 which reflects such compromise solution. Could you please

kindly confirm whether this is acceptable for you ?

Thank you very much,
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Best regards,

                

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 10:06

À :               &lt;                          &gt;;                   &lt;

             @minocw.nl&gt;

Cc : '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;              &lt;

                         &gt;;                  &lt;                            &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Importance : Haute

Dear           ,

Just to be sure: does that mean we have an understanding on the text of the LOI that was sent to you and
your colleagues by              yesterday evening 21.12 hours? See the attached email.

The Dutch Minister of Culture would like to send the LOI to parliament right away.

Yours sincerely,

            

Van:               &lt;                          &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 09:37

Aan:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;       

       &lt;                         &gt;;               &lt;                          &gt;;        

          &lt;                            &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear              ,

I have spoken with                  who is the last one to have spoken with the client.

I understand that he agrees with our suggestion that if the approval of the funding of the purchase price has

been cleared with the two chambers but the approval of the overall law of finance is still pending, then the

seller would remain bound by the exclusivity until completion of the law of finance.

If that is agreeable on your side, then I think you can proceed with contacting the Parliament.

Best regards,

             

                           

                                          

**********
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Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.

                                          

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
sans en conserver de copie.

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                                            
Sent Date:                         Wed Dec  8 11:41:21 2021
To:                                                   
CC:                                                   
Subject:                             Onder voorbehoud: Letter of Intent
Attachments:                     Letter of Intent.docx(39KB)

Ha       ,

Zoals zojuist besproken hierbij de laatste versie (schoon) die we aan verkoper hebben gezonden. Hopelijk
zijn ze hiermee akkoord. Onder voorbehoud alvast naar jou om in de startblokken te kunnen staan voor
verzending. Ik geef je sowieso een seintje of er wel of geen aangepaste versie van verkoper retour is
gekomen.

Groeten,
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From:                                               
Sent Date:                         Wed Dec  8 12:35:36 2021
To:                                                                                             
CC:
Subject:

Vaandeldrager is breaking news op Nu, NOS, AD, Volkskrant en in de Linda.

https://www.linda.nl/nieuws/de-vaandeldrager-rijksmuseum-rembrandt-verwerven/

hartelijke groet,

       

                     

senior vaandeldrager bij de Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06           

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl
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From:                                                                               
Sent Date:                         Wed Dec  8 12:39:04 2021
To:                                                ;                @minfin.nl;                  
CC:                                              ;               
Subject:                            RE: Letter of Intent
Attachments:                     Redline - Letter of Intent DRAFT (        comments 08122021)    (2) and Letter of Intent DRAFT (vsigning

081221).pdf(168KB);                                        (        draft 061221) and                       
       (vsigning) 081221).pdf(119KB); Letter of Intent DRAFT (vsigning 081221).docx(35KB);       
                       (vsigning) 081221).docx(24KB)

Dear all,

As just discussed over the phone, we confirm that the proposed wording has been approved by our client.

You will therefore find attached an execution version of the LOI which is in the process of being signed by the trustees.

We will revert with a scanned copy as soon as possible for the State of the Netherlands and the Rijksmuseum to

countersign (to facilitate such process, you will note that we provided for two separate signature pages in the execution

draft). We can then exchange original copies via mail for our respective files.

You will also find attached an execution version of                                                                            

                                           .

Best regards,

                

De :                                             &gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 11:17

À :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Cc :                  &lt;                            &gt;;                @minfin.nl;                  

&lt;             @minocw.nl&gt;;              &lt;                         &gt;

Objet : Re: Letter of Intent

Thanks.Draft is in the hand of our client.

 Best

Envoyé de mon iPhone

Le 8 déc. 2021 à 11:12,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :



See attached the proposed wording for article 6, discussed over the phone.

Van:              

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:53

Aan: '                ' &lt;                            &gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;

                          &gt;

CC:              &lt;                         &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear             ,

             will call you right now.

Yours sincerely,
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Van:                  &lt;                            &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:51

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;; '               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;;

                  &lt;             @minocw.nl&gt;;                                             &gt;

CC:              &lt;                         &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear         ,

In the interest of time, could you please kindly call me to discuss quickly over the phone ? (&#43        
        )

Many thanks,

Best regards,

                 

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 10:43

À :                  &lt;                            &gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;

                          &gt;

Cc :              &lt;                         &gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Importance : Haute

Dear              and           ,

We believe the proposed wording makes matters more complicated.

We suggest we go back to the original version of article 6,            sent yesterday, 16:43 hours:

6.       exclusivity

                                                                                                             

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                          

See also attached. Does that seal the deal on the LOI?

Yours sincerely,

             

Van:                  &lt;                            &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:18

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;

'               @minfin.nl' &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:              &lt;                         &gt;;                                             &gt;
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From:                                                      
Sent Date:                         Wed Dec  8 15:08:35 2021
To:                                   EenK
CC:                                                                   
Subject:                            De Vaandeldrager

Beste allemaal,

Zoals jullie inmiddels natuurlijk allemaal ook uit de pers vernomen hebben heeft het kabinet besloten - onder

voorbehoud van goedkeuring door het parlement - om 150mln vrij te maken voor de aankoop van de

Vaandeldrager van Rembrandt. Het is een tussenstop in een hectisch proces dat zich in de afgelopen weken

achter de schermen in het geheim afspeelde en waar       ,         ,        en        bij nacht en ontij bezig

waren met het beoordelen van allerlei ingewikkelde juridische, financiële en communicatieve (vraag)stukken.

     , die immers wel eens vaker een Rembrandt gekocht heeft, stuurde dit proces waarin we samen met

Financiën en het Rijksmusuem optrokken, rechtstreeks aan.

Nu is met de huidige eigenaren een Letter of Intent, een soort voorlopig koopcontract, overeengekomen en

natuurlijk is ook gesondeerd bij de politiek of er voldoende draagvlak zou zijn. Dat lijkt het geval en daarom

heeft de minister vandaag een brief en een incidentele suppletoire begroting aan de Kamers gestuurd waarin zij

vraagt om instemming met het beschikbaar stellen van dit bedrag. Er is een bepaalde termijn waarbinnen een en

ander nu rond moet komen, anders gaat de koop alsnog niet door. De hectiek is er dus nog niet helemaal van af.

De reacties in de media en op social media zijn voor zover we het kunnen volgen gemengd, van zeer positief dat

dit belangrijke schilderij nu voor altijd openbaar te bezichtigen zal zijn (er zijn genoeg belangrijke schilderijen

immers die hun dagen slijten op luxe jachten van oliesjeiks ronddobberend op een of andere oceaan of in

geheime kluizen uitgegraven in de bergen waar nooit daglicht komt) tot zeer negatief omdat het geld in deze

voor velen moeilijke tijd beter besteed zou kunnen worden. We wachten het politieke debat af voor een

definitief oordeel.

De Vaandeldrager van Rembrandt is natuurlijk een topwerk van een uitzonderlijke meester. Er doet zich nu een

unieke kans voor om dit bijzondere werk uit particulier bezit te verwerven voor de Collectie Nederland en het

daarmee voorgoed publiek toegankelijk te maken en te houden. Als de verwerving rond is zal het werk actief

worden ingezet om het maximaal zichtbaar te maken op tournee langs diverse musea en via educatie.

Wordt vervolgd…

                       

                            

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
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From:                                                  
Sent Date:                         Wed Dec  8 15:59:08 2021
To:                                                   
CC:
Subject:                             FW: Stukken staan op agenda procedurevergadering
Attachments:                     brief MOCW aan de Eerste Kamer betf. intentieverklaring aankoop Rembrandt.docx(88KB)

Hi       ,
Ik heb intussen een brief aan beide kamers af en in Proza gezet. Zie bijlage. Zal ik weer eenzelfde taaklijn
starten als gisteren met alleen        in de lijn? Enige is wel dat       er niet is om alle stappen uit te
voeren.
Kan het secretariaat van de minister misschien iets betekenen? Even bellen?

H. gr.         

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:56

Aan:                  &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;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                

(           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               @minfin.nl

Onderwerp: Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Cool!

De getekende letter of intent is op weg naar           en kan na het toevoegen van de handtekeningen uit Frankrijk

vanmiddag nog nagestuurd worden aan de Kamers.

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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From:                                                
Sent Date:                         Wed Dec  8 16:00:14 2021
To:                                                     
CC:                                                                                                                                            

                                                                      (DJZ/PRIVAAT);
              @minfin.nl

Subject:                             Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Oh wat een project. Zo gaaf!

De minister heeft NOS te woord gestaan, zo hart van NL dan Nieuws en Co op radio 1 en daarna rtl.

     zit bij Nieuwsuur en        bij Op1!

Met vriendelijke groet,

                

                                     

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

              

            @minocw.nl

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 dec. 2021 om 15:55 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

 Cool!

De getekende letter of intent is op weg naar           en kan na het toevoegen van de handtekeningen uit

Frankrijk vanmiddag nog nagestuurd worden aan de Kamers.

Groet,
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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 8 dec. 2021 om 15:44 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Yes, gelukt, we staan op de agenda van de pv van morgenochtend 10 uur :

6. Agendapunt: Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat Zaak: Brief regering - minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 8 december 2021 Voorstel tot aankoop schilderij

Rembrandt door de Nederlandse staat - 2021Z22845

Voorstel: Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Noot: Indien niet controversieel: betrekken bij de behandeling van onderstaand wetsvoorstel of een schriftelijk overleg

met inbrengdatum 10 december a.s.

7. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor

het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 8 december 2021 Wijziging

van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele

suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) - 35984

Voorstel: Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Noot: Indien niet controversieel: inbreng feitelijke vragen 10 december a.s. te 10.00 uur. Antwoorden regering 13

december a.s.

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:03

Aan:               &lt;           @minocw.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;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                        

&lt;                  @minocw.nl&gt;; '                           (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: laatste punten voor brief aan TK

Dag allen,
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Heb net MOCW – het is 10.00 uur immers - laten weten dat we eruit gaan komen, Marijn zorgt in overleg
met de advocaat van de verkoper voor de laatste versie van de LOI. Checken jullie svp vast de brief
daarop (31 januari ipv 28 februari enzo), en dan hoop ik dat we z.s.m. naar de Kamers en naar buiten
kunnen gaan.

Alvast duizendmaal dank voor al het goede en harde werken de laatste weken!

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:                  

Verzonden: woensdag 8 december 2021 09:26

Aan:               &lt;           @minocw.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;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;

                  @minocw.nl&gt;; '                           (DJZ/PRIVAAT)' &lt;               @minfin.nl&gt;;

'              @minfin.nl' &lt;              @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: laatste punten voor brief aan TK

Dag allen,

Even een hele korte stand van zaken na telefonisch overleg met de advocaat van de verkoper en MOCW:

*   Het wachten is op een definitief akkoord van de familie Rotschild, advocaat heeft positief advies

gegeven op laatste versie LOI. Ze gaan hun uiterste best doen voor 10.00 uur te reageren (daarvoor

moeten ze                         , geloof ik )

*   MOCW wil eventueel iets later naar de Kamer, maar niet later dan 11.00 uur.

*   Haar voorkeur heeft de LOI meesturen omdat MOCW dat mondeling heeft toegezegd bij haar

sondering, maar als er om 11.00 uur geen groen licht is dan gaat de brief uit zonder LOI als bijlage.

*   Het lijkt wijs om alvast een tweede versie van de brief te maken…

*   En verder, mocht de familie toch persisteren in 31 januari (zonder optie tot verlenging): MOCW wil

dat risico nemen. Zover komt het volgens mij niet, want de verkoper wil ook verlengen als het nodig
is. Het belangrijkste is nu                                          …

Groeten en ik houd jullie op de hoogte!

      

_________________________________________
                
                    
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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From:                                                            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Wed Dec  8 16:52:14 2021
To:                                                     ;                
CC:                                                 
Subject:                             RE: uitnodiging en agenda van morgen

Beste         ,

Dank voor de uitnodiging! Ik kan er morgen bij zijn.

Ik zag in het mailtje met het overzicht van de data dat jullie voor dinsdag 14/12 (14.00-15.00 uur) ook een overleg

hebben staan. Is het de bedoeling dat         en ik daar ook bij zijn?

Met hartelijke groet,

   

 

Ook in het Rijksmuseum:
Document Nederland 2021: Afstand. Henk Wildschut fotografeert corona




 x  x  x 

Please think before you print

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:13

Aan:                &lt;        @rijksmuseum.nl&gt;;                 &lt             @rijksmuseum.nl&gt;

CC:                 &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: uitnodiging en agenda van morgen

Dag     en        ,

Morgen is er om 9.30u weer een overleg met de ambtenaren van OCW en FIN over het project Aankoop
Vaandeldrager, voorheen project X. Jullie zijn van harte uitgenodigd, zeker gezien het feit dat er nog een
hoop  in gezamenlijkheid en synchroon met elkaar geregeld moet worden. Het is ook te begrijpen dat het
korte tijdsbestek waarin ik deze uitnodiging stuur, het lastig maakt om aanwezig te zijn. Mijn excuses
daarvoor. De afsprakenreeks was tussentijds gewijzigd met jullie erbij, maar blijkbaar de afspraak van
morgen nog niet.

Hieronder in ieder geval het agendavoorstel als volgt:

1.  Publiciteit/communicatie
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Is er nog aanvullende inspanning nodig om het beeld bij te sturen of te temperen (bijv. vanwege
Coronacrisis of andere crises)?

2.  Vervolg parlementaire proces

3.  Vervolgstappen SPA

Als één van jullie nog aanvullende agendapunten heeft, hoor ik het graag!

Hartelijke groet,

         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team 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
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From:                                                
Sent Date:                         Wed Dec  8 16:56:35 2021
To:                                                   
CC:                                                                   
Subject:                            Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Oké!

                                                                        

                

                   

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 8 dec. 2021 om 16:55 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ha       ,

We moeten de Kamer het stuk sturen zonder handtekeningen (ik heb het ook niet verzonnen  ) . Dus

we hoeven daar niet op te wachten. Je krijgt van          de concept-Kamerbrief gemaild.
Na jouw akkoord stuur ik ‘m naar de minister.
Groet,
       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:56

Aan:                  &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;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;                 

(           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               @minfin.nl
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Onderwerp: Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Cool!

De getekende letter of intent is op weg naar           en kan na het toevoegen van de handtekeningen uit Frankrijk

vanmiddag nog nagestuurd worden aan de Kamers.

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 8 dec. 2021 om 15:44 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Yes, gelukt, we staan op de agenda van de pv van morgenochtend 10 uur :

6. Agendapunt: Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat Zaak: Brief regering - minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 8 december 2021 Voorstel tot aankoop schilderij

Rembrandt door de Nederlandse staat - 2021Z22845

Voorstel: Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Noot: Indien niet controversieel: betrekken bij de behandeling van onderstaand wetsvoorstel of een schriftelijk overleg

met inbrengdatum 10 december a.s.

7. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor

het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 8 december 2021 Wijziging
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From:                                                 
Sent Date:                         Wed Dec  8 16:59:11 2021
To:                                                     
CC:                                                  ;                        ;                       ;              
Subject:                             RE: brief aan parlement met intentieverklaring aankoop Schilderij

Dank!

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:58

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;

                       &lt;               @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: brief aan parlement met intentieverklaring aankoop Schilderij

Akkoord!

Groeten,

      

Op 8 dec. 2021 om 16:56 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Beste       ,

In samenspraak met        wil ik langs deze weg goedkeuring vragen voor het verzenden van de brief aan
het parlement (TK en EK) waarin we de LoI bekend maken.
Helaas gaat dit lastig langs Proza omdat het zo snel moet (vanavond nog).

In de brief staat het volgende (brieven aan beide kamers zijn identiek):

In aanvulling op de brief die ik uw Kamer eerder stuurde waarin werd aangekondigd dat de Nederlandse
staat voornemens is het schilderij van Rembrandt, bekend als De Vaandeldrager, aan te kopen, doe ik uw
Kamer bij deze de ter zake doende intentieverklaring toekomen die is overeengekomen tussen de
eigenaren van genoemd schilderij en de Nederlandse staat.

Kun jij met een reply akkoord gaan, zodat        direct aan de slag kan met het halen van een
handtekening van de minister en de brief verstuurd kan worden zodra de Franse partij getekend heeft?

Hartelijke groet,
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Senior beleidsmedewerker/            team ICB
………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                            
Sent Date:                         Wed Dec  8 17:06:35 2021
To:                                                      
CC:                                                  
Subject:                            RE: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Uitstekend!

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:06

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Hi       ,
Ik maak er een pdf van en noem hem ‘Letter of Intent Vaandeldrager’. Ok?
h. gr.          

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:04

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Ha         ,

Bijgaand de versie die door NL-zijde inmiddels is getekend.

Groeten,

       

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:58

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Ha       ,
Heb jij voor mij een schone versie van de LOI (zonder handtekeningen) die naar het parlement gestuurd
kan worden?
h. gr.          

Van:               &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:46

Aan:                  &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;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;

                  @minocw.nl&gt;;                            (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;

              @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Ha       ,

Een scan van de door        en              getekende LOI is zojuist naar de advocaat van verkoper
gemaild. Nu in afwachting van hun scan met handtekening trustees.
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Nog even ter check: is het de bedoeling dat in de versie die naar de Kamer de handtekeningen worden
gelakt? Zo ja, dan gooi ik de straks samen te voegen scans nog even door Adobe Acrobat.

Groeten,

       

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:56

Aan:                  &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;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;

            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                        

    (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               @minfin.nl

Onderwerp: Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Cool!

De getekende letter of intent is op weg naar           en kan na het toevoegen van de handtekeningen uit Frankrijk

vanmiddag nog nagestuurd worden aan de Kamers.

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 8 dec. 2021 om 15:44 heeft                  &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Yes, gelukt, we staan op de agenda van de pv van morgenochtend 10 uur :

6. Agendapunt: Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat Zaak: Brief regering - minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 8 december 2021 Voorstel tot aankoop schilderij
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From:                                            
Sent Date:                         Wed Dec  8 18:29:11 2021
To:                                                    
CC:
Subject:                            Re: Letter of Intent



Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 dec. 2021 om 18:25 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

  Ha       ,

              belde net dat hij de handtekeningen van             binnen heeft, dus hopelijk sturen ze die snel

door. Verder heb ik hem laten weten dat wij in de loop van                                          zullen

sturen.

                                             , stuur me maar even een appje als je zover bent, dan kijk ik

gelijk!

Groet,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 dec. 2021 om 18:06 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  Top! Ik stuur ‘m je na het gebruikelijke spitsuur. Ondertussen houd ik de mail in de gaten mhoo de

ondertekende LOI vanuit            .

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 8 dec. 2021 om 17:35 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:
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  Ja, dat mag zeker!

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 dec. 2021 om 17:33 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



             zal ik straks dus nog even opstellen en naar je mailen, zodat jij ‘m naar                (en
de FR-advocaten?) kunt forwarden. Mag ik voor die brief (alleen in pdf, zou mijn voorstel zijn) een scan
gebruiken van een van de handtekeningen die je op de LOI hebt geplaatst?

Groeten,

       

Van:              

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:25

Aan:                  ' &lt                             &gt;

CC:                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear             ,

Perfect, thank you for the amendments.

I’ll arrange for                                                      .

Yours sincerely,

            

Van:                  &lt                             &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:16

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Letter of Intent

Dear         ,

We are fine with this approach. We will                                                                            

                                                           

                                                                                                                 ?

Thank you very much,

Best regards,
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Le 8 déc. 2021 à 17:01,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear             ,

Thank you.

                                                                                                        
                                                                                                             
                          

Please let me know if this would cause a problem for you. If so, I’ll what I can arrange.

Yours sincerely,

            

Van:                  &lt                             &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 16:52

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear         ,

Thank you very much. We are chasing the trustees and they confirmed that we will receive their signature by the end of

the afternoon.

                                                                                                                   

                     

Thank you very much,

Best regards,

       

De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 16:42

À :                  &lt                             &gt;

Cc :                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear             ,

Please find attached a scan of the LOI, signed by            on behalf of the Rijksmuseum and    
          on behalf of the State of the Netherlands.

Do you have any indication as to when we could receive a scan of the LOI, signed by the trustees? The
Minister will have to send a copy of the LOI to parliament this afternoon.
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Yours sincerely,

            

Van:                  &lt                             &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 12:39

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                @minfin.nl;                   &lt;

             @minocw.nl&gt;

CC:                                           &gt;;               &lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear all,

As just discussed over the phone, we confirm that the proposed wording has been approved by our client.

You will therefore find attached an execution version of the LOI which is in the process of being signed by the trustees.

We will revert with a scanned copy as soon as possible for the State of the Netherlands and the Rijksmuseum to

countersign (to facilitate such process, you will note that we provided for two separate signature pages in the execution

draft). We can then exchange original copies via mail for our respective files.

                                                                                                                              

                                             

Best regards,

                

De :               &lt;                          &gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 11:17

À :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Cc :                  &lt                             &gt;;                @minfin.nl;                  

&lt;             @minocw.nl&gt;;                                           &gt;

Objet : Re: Letter of Intent

Thanks.Draft is in the hand of our client.

 Best

Envoyé de mon iPhone

Le 8 déc. 2021 à 11:12,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :



See attached the proposed wording for article 6, discussed over the phone.

Van:               

Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:53

Aan:                  ' &lt                             &gt;; '               @minfin.nl' &lt;

               @minfin.nl&gt;;                   &lt;             @minocw.nl&gt;;               &lt;

                          &gt;

CC:                                           &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent

Dear             ,
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From:                                               
Sent Date:                         Wed Dec  8 19:19:16 2021
To:                                                 
CC:                                                    ;                  
Subject:                            Re: Letter of Intent
Attachments:                    211208 Letter of Intent (fully executed).pdf(2842KB); 211208 Letter re BO (signed      ).pdf(349KB)

Hoi       .

Dank.

De LoI ligt al - vertrouwelijk- in de Kamer. Stukken naar de Kamer moeten altijd zonder handtekeningen.

Ik hoop dat dit dezelfde versie is :-)

Groet,

      

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 dec. 2021 om 18:39 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

 Ha        en         ,

Handtekeningen zijn binnen! LOI kan nagezonden worden aan Kamer!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:                  &lt                             &gt;

Datum: 8 december 2021 om 18:29:30 CET

Aan: &quot;             &quot; &lt;           @minocw.nl&gt;

Kopie:                @minfin.nl, &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;,

                                          &gt;,               

&lt;                          &gt;

Onderwerp: RE: Letter of Intent



Dear         ,

Please find attached a copy of the LOI duly executed by all parties.

                                                                                                                       

                                                                                                              

                                                                                  

Best regards,
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De :               &lt;           @minocw.nl&gt;

Envoyé : mercredi 8 décembre 2021 17:25

À :                  &lt                             &gt;

Cc :                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Objet : RE: Letter of Intent

Dear             ,

Perfect, thank you for the amendments.

                                                                        

Yours sincerely,

            

Van:                  &lt                             &gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:16

Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                                           &gt;;               &lt;                          &gt;;

               @minfin.nl;                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Letter of Intent

Dear         ,

                                                                                                                   

                                                          

                                                                                                                   

Thank you very much,

Best regards,

                

Le 8 déc. 2021 à 17:01,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear             ,

Thank you.

                                                                                                        
                                                                                                             
                          

Please let me know if this would cause a problem for you. If so, I’ll what I can arrange.

Yours sincerely,
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Dec  9 10:00:22 2021
To:                                                   
CC:
Subject:                            FW: Persvraag aankoopfonds
Attachments:                    image001.png(131KB)

Hi       ,
Sowieso om dit ook in een q&amp;a op te nemen!
h. gr.         

Van:              &lt;        @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 09:44

Aan                   &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;        

      &lt;       @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Persvraag aankoopfonds

Hoi       ,

Ik heb twee opmerkingen, zie hieronder.

Vr. groet,

    

1.  In het bestand waarin ik (en vroeger    ) de stand van het MAF registreer (

                                                      , zie ook geplakt fragment hieronder, zie ik in

2012 staan   ‘Ets Haim’ en die zie ik niet in jouw bestand?

2.  En over de laatste vraag: na Marten en Oopjen was het MAF bijna leeg (nog bijna 5 miljoen over).

Daarna is uit de RA-2017-middelen € 50 miljoen toegevoegd, zie hieronder een fragment uit Erfgoed

Telt (Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl). Daarvan

is vervolgens ruim € 10 miljoen benut voor iets anders dan aankopen, namelijk om, op verzoek van
de Kamer, Scapino en ESNS in 2021-2024 te subsidiëren. Ik weet niet of je dat allemaal in het
antwoord wilt zetten, maar omdat de Erfgoed Teltbrief gewoon openbaar is, lijkt het niet handig nu €
40 miljoen te noemen als beschikbaar voor deze kabinetsperiode; dat zou vragen kunnen oproepen.
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Van                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 18:57

Aan:              &lt;        @minocw.nl&gt;

CC:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;        

      &lt;       @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Persvraag aankoopfonds

Urgentie: Hoog

Dag     ,

We kregen via COM onderstaande vragen over aankopen van de afgelopen tijd.
Wil je even meekijken? Ik heb in de bijlage een overzicht gemaakt van de museale aankopen die sinds
2010 mede zijn gefinancierd uit het Museaal Aankoopfonds. (De WBC aankopen er even buiten gelaten.)

Voor een online productie ben ik benieuwd of u een overzicht kunt geven van de uitgaven die de staat in de afgelopen

jaren heeft gedaan voor de aankoop van kunstwerken.

Zie de bijlage voor een overzicht van museale aankopen die in het afgelopen decennium zijn ondersteund
uit het Museaal Aankoopfonds. Daarnaast worden via de Regeling Incidentele Aankopen van het Mondriaan
Fonds vele aankopen mogelijk gemaakt. Deze regeling wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van
OCW. Zie hiervoor: https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/regelingen/aankopen/
Opgemerkt wordt dat in de praktijk museale aankopen alleen maar mogelijk zijn dankzij een combinatie
van publieke en private financiering door sponsors, vriendenstichtingen en particuliere fondsen zoals de
Vereniging Rembrandt.

Verder hoor ik graag van u (aangezien ik net merkte dat u hier veel kennis over heeft) welke vergelijkbare uitgaven de

staat in het verleden heeft gedaan en welke bedragen daarmee gemoeid waren. De vijf of vier grootste zijn in principe

voldoende.

De Vaandeldrager van Rembrandt is een uniek werk en behoort tot een uitzonderlijke categorie. Dit
schilderij is hooguit te vergelijken met de inzet voor de verwerving van Rembrandts, Marten en Oopjen.
Het betreft hier uitzonderlijke werken van een uitzonderlijke kunstenaar. Dat vertaalt zich ook in de prijs.

Verder heb ik nog één concrete vraag:

*   Hoe veel geld was er deze kabinetsperiode beschikbaar vanuit aankoopfonds voor kunst?

In Museaal Aankoopfonds was ca €40 mln beschikbaar. Daarnaast is het Mondriaan Fonds gefinancierd
voor aankopen van kunstwerken.

Wat vind je hiervan?

Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  0            

fax: 070          

e-mail:             @minocw.nl

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;
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Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:34

Aan:                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Persvraag aankoopfonds

@      : lukt jou deze?
H. gr.         

Van:                   &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 17:33

Aan                   &lt;            @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Persvraag aankoopfonds

Kunnen jullie mij hier spoedig mee helpen?

Voor een online productie ben ik benieuwd of u een overzicht kunt geven van de uitgaven die de staat in de

afgelopen jaren heeft gedaan voor de aankoop van kunstwerken.

Verder hoor ik graag van u (aangezien ik net merkte dat u hier veel kennis over heeft) welke vergelijkbare

uitgaven de staat in het verleden heeft gedaan en welke bedragen daarmee gemoeid waren. De vijf of vier

grootste zijn in principe voldoende.

Verder heb ik nog één concrete vraag:

*   Hoe veel geld was er deze kabinetsperiode beschikbaar vanuit aankoopfonds voor kunst?

Met vriendelijke groet,

                 

                                     

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

             

            @minocw.nl

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                                
Sent Date:                         Thu Dec  9 10:34:39 2021
To:                                                    
CC:                                               ;                   ;                  ;                 l;               ;                 ;

                ;                        ;                (           (DJZ/PRIVAAT);
              @minfin.nl

Subject:                             Besluit procedurevergadering

Zojuist besloten zonder discussie:

Inbreng schriftelijk overleg morgen 10 uur
Maandag antwoord
Dinsdag een extra procedurevergadering na de fractievergaderingen (ergens tussen 13.00 en 14.00)

Van:                   &lt;             @minocw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 8 december 2021 15:56

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;           @minocw.nl&gt;;                    &lt;           @minocw.nl&gt;;            

      &lt;            @minocw.nl&gt;;                 l &lt;            @minocw.nl&gt;;                

&lt;          @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  

&lt;            @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                

(           (DJZ/PRIVAAT) &lt;               @minfin.nl&gt;;               @minfin.nl

Onderwerp: Re: Stukken staan op agenda procedurevergadering

Cool!

De getekende letter of intent is op weg naar           en kan na het toevoegen van de handtekeningen uit Frankrijk

vanmiddag nog nagestuurd worden aan de Kamers.

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

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

192

http://www.rijksoverheid.nl/ocw
http://www.rijksoverheid.nl/ocw


From:                                                 
Sent Date:                         Thu Dec  9 15:02:37 2021
To:                                                   ;              
CC:
Subject:                            RE: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Ha beiden,

Ondertussen is er wel een amendement ingediend door GL/PvdA/PvdD/SP om aan het vrijmaken van 150
miljoen voor aankoop van een schilderij ook 150 miljoen vrij te maken om de culturele sector te helpen.
Misschien is het al wel handig om op een rijtje te hebben hoeveel middelen er al richting culturele sector
zijn gegaan en nog gaan om de sector te steunen.
En ik begrijp dat         bezig is met een brief aan de TK over steun aan de sector.
Belangrijk om de teksten uit voorbereidingsdossier en zijn brief te synchroniseren.

h. gr.         

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:58

Aan:               &lt;          @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Hoi        ,
Zoals          al schreef, er zijn nog geen vragen binnen. Maar we hebben er al wel een verzonnen in
relatie tot Corona.
Het overgrote deel van de publieke middelen komt van MINFin. Het is nog even de vraag wat MOCW
daarover kan zeggen. De (enige) bijdrage vanuit OCW komt uit het aankoopfonds.
Dit is de lijn voor nu.
We houden contact hierover.
Groet
       

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/of de ondersteuningsmaatregelen voor die sector.

*   [in hoeverre kunnen we iets de verdeling tussen bijdragen OCW en Financiën zeggen]

                     

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: donderdag 9 december 2021 14:30

Aan:               &lt;          @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;            

            &lt;                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                 
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&lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                          &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Voor zover we weten nog niet.

Van:               &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:29

Aan:                &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;

Onderwerp: RE: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Hi,
Ik lees graag mee. Zijn er al vragen binnen?
gr

Van:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:28

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                         &lt;

                  @minocw.nl&gt;;                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;

            @minocw.nl&gt;

CC:               &lt;          @minocw.nl&gt;;                          &lt;              @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Uit de kabinetsbrief van 26-11 over corona steun;

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele

sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een

voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en

Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de

Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de

rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de

capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de

kaarten.

Omdat van OCW komende ook een brief naar de Kamer moet komen over deze vraag; meteen maar
schakelen met cc              en                        .

Van:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:25

Aan:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;

                 &lt;         @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: voorbereiding op vragen uit Tweede Kamer en evt WGO Vaandeldrager 16dec21

Dag allen,

       en ik hebben ons vanmorgen al even gebogen over een voorbereidingsdossier voor het mogelijke
WGO van 16 dec. aanstaande. Het heeft nu nog de vorm van een Q&amp;A, maar kan snel worden
omgebouwd.
Ons gaat het nu vooral even om de inhoud. We hebben al een poging gedaan om zoveel mogelijk vragen
te tackelen.
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Een vraag waar we nog niet uit kwamen, was: waarom besteden we dit geld niet aan het bestrijden van de
knelpunten in de culturele sector. Voornamelijk omdat dit een politieke vraag is&#8230;

Is het een idee om deze set vragen ook met het Rijksmuseum af te stemmen?

h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/            team 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:                               Secretariaat Minister Van Engelshoven
Sent Date:                         Thu Dec  9 15:05:37 2021
To:                                                          ; Secretariaat Minister Van Engelshoven
CC:                                                    ;               ;              ;                  
Subject:                             RE: Voorbereiding debat schilderij De Vaandeldrager

Dank je wel            !

Gr.          

Van:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:57

Aan: Secretariaat Minister Van Engelshoven &lt;                @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;              

&lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Voorbereiding debat schilderij De Vaandeldrager

      zit naast M als er een debat komt.

                      

                            

Ministerie van OCW

Op 9 dec. 2021 om 14:55 heeft Secretariaat Minister Van Engelshoven &lt;                @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Dank je wel            !

Ik hoor dan nog graag of       aansluit.

Gr.          

Van:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 14:12

Aan: Secretariaat Minister Van Engelshoven &lt;                @minocw.nl&gt;

CC:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;;               

&lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Voorbereiding debat schilderij De Vaandeldrager

Hi         ,

Jij, voor schilderijen duurder dan 100 mln kun je altijd bij mij terecht. Degenen die het echte werk doen
heb ik in de cc gezet.

We zorgen voor een voorbereidingsdossiertje op maandag.

Ik neem overigens aan dat als het debat doorgaat,        zelf naast de minister zal zitten. Ik zal dat bij
haar checken.

Groet,

            

Van: Secretariaat Minister Van Engelshoven &lt;                @minocw.nl&gt;
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Verzonden: donderdag 9 december 2021 13:48

Aan:                         &lt;                  @minocw.nl&gt;

CC: Secretariaat Minister Van Engelshoven &lt;                @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Voorbereiding debat schilderij De Vaandeldrager

Beste            ,

Kan ik bij jou terecht voor een voorbereiding van het debat op 16 december a.s.?
Ik begrijp dat wij dinsdagmiddag pas uitsluitsel krijgen of het debat ook daadwerkelijk doorgaat. Wilde
graag bij jou navragen of het mogelijk is dat MOCW maandag 13 december a.s. de voorbereiding kan
krijgen.

Hoor graag van je.

Gr.          

Secretariaat demissionair minister Ingrid van Engelshoven
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag (hoofdingang, naast CS)
Oranjebuitensingel 25 , Den Haag (adres parkeergarage OCW)
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag | Kamer: 05.098
Telefoon: +31           
Mobiel: +31            
E-mail aan de minister:                   @minocw.nl  Afspraakverzoeken:
                @minocw.nl

Persoonlijk mailadres:        @minocw.nl

Uitnodigingen voor de OCW ministers kunnen gestuurd worden naar         @minocw.nl

Routebeschrijving: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-
en-wetenschap/contact/routebeschrijving

Vergeet niet uw legitimatie mee te brengen!
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From:                                             
Sent Date:                         Thu Dec  9 15:25:32 2021
To:                                                   ;                    
CC:                                                  ;               
Subject:                            RE: spreekschets voor MOCW in MR van 10dec21

Na overleg met       : graag volgende &#8220;bolletjes&#8221; opnemen. Kan ook eventueel onder
wervende tekst. Misschien zelfs wel dat Hoekstra dit wil melden.

                                                      
 
                                                                                               
              
 
                                                                            
 
                                                                                                
            
 
                                                                                                           
                        
 
                                                                         
 

Van:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 15:06

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: spreekschets voor MOCW in MR van 10dec21

Heel goed. Laten we even bellen.
Hartelijke groet,
       racht in een trust

                     

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: donderdag 9 december 2021 15:05

Aan:                  &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                  &lt;         @minocw.nl&gt;;                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: spreekschets voor MOCW in MR van 10dec21

Hi       ,
                  belde me net om te melden dat de minister morgen in de MR iets zal willen zeggen
over het aankoopdossier. Hoewel zij waarschijnlijk beter in het dossier zit dan wij, zullen jij en ik even in
bullets een klein voorstel tot een spreekschets doen? Ik kan me voorstellen dat we de mail die jij en
            gisteren hebben rondgestuurd, daarvoor als basis gebruiken.
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Heb je daar tijd voor? Even weer contacten?
h. gr.         

                 
Senior beleidsmedewerker/          r team 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 Dec  9 18:04:10 2021
To:                                                      
CC:                                                                                                                               
Subject:                             Re: spreekschets MOCW voor MR 10dec21 (versie 2).docx
Attachments:                     spreekschets MOCW voor MR 10dec21 (versie 2).docx(17KB)

Ach het lijkt een lange tekst maar met een beetje vaart spreek je dit in anderhalve minuut uit.

 1 concrete aanpassing:

Laatste zin: deze inzage bevestigt…

Hiernaast is er natuurlijk een relatie met cultuur Corona en het andere amendement. Maar dat is moeilijk nu in

woorden te vatten want echt politiek, en extra Corona steun ook afhankelijk van verlenging maatregelen etc.

Relatie met amendement lijkt me iets voor mondelinge voorbespreking van MR die vaak vrijdagochtend

plaatsvindt.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 9 dec. 2021 om 17:46 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Dag allemaal,
                  had contact opgenomen en gevraagd of we een kleine spreekschets voor de minister
konden maken, die zij morgen bij de MR kan uitspreken.
       en ik hebben daar even aan gezeten en zijn tot bijgevoegde resultaat gekomen.
Kunnen jullie meelezen en proberen zo snel mogelijk – vanavond nog – te reageren?
Alle tips zijn welkom, ook om de spreektekst levendiger te maken en vooral ook misschien dingetjes te
schrappen (wat wij al hebben geprobeerd). Het is al best een lange tekst.
Veel dank alvast!
H. gr.         
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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Dec  9 19:07:47 2021
To:                                                    ;                 
CC:                                                ;                        ;                 ;              
Subject:                            RE: Spreekschets
Attachments:                     spreekschets MOCW voor MR 10dec21 (def).docx(17KB)

Dank jullie allemaal voor de behulpzame wenken en suggesties. Ik heb ze flux verwerkt en zal de
spreekschetsen nu doorsturen naar       . In bijlage het eindresultaat nog eens.

Hartelijke groet,

         

Van:                                    @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 9 december 2021 18:35

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                         &lt;                  @minocw.nl&gt;;

                 &lt;         @minocw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Spreekschets

Ha          en        

Mooi spreekschets! Alleen de vergelijking met de prijs van M&amp;O lijkt me wat ongelukkig, daar kregen we er twee

voor de prijs van deze ene….

Dit heb ik aangepast in bijgaande tekst (en gelijk de tip van        verwerkt).

Groet en een fijne avond,

      

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Dec  9 19:10:25 2021
To:                                                     
CC:                                                                     
Subject:                             spreeksuggesties voor MOCW bij MR van 10dec21 over Vaandeldrager
Attachments:                     spreekschets MOCW voor MR 10dec21 (def).docx(17KB)

Dag       ,
Bij deze vind je een spreeksuggestie in bullets voor de minister voor bij de MR van morgen die        en
ik vanmiddag in elkaar hebben gezet en die door enkele collega&#8217;s is gecorrigeerd.
Mocht nog iets onduidelijk zijn, aanvullingen of wijzigingen nodig zijn, hoor ik het graag!
Hartelijke groet,

         

                  
Senior beleidsmedewerker/            team 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:                         Fri Dec 10 11:54:03 2021
To:                                                                                                                              
CC:
Subject:                             Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk.docx
Attachments:                     Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk.docx(24KB)

Dag allen,

Zojuist in een webex hebben we de vragen verdeeld die we graag voor het eind van de dag beantwoord
zien (indien mogelijk).
@       en @       :  Er staan dus ook een paar vragen voor jullie in, graag even aandacht indien
mogelijk.
Verder:
         en        stemmen antwoorden waar nodig af met Het Rijksmuseum
          stemt af met het ministerie van Financi&euml;n

Ik plan eind van de dag (16.30u) weer een webex meeting in om de antwoorden te bespreken en het
verdere verloop af te stemmen.

H. gr.         
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec 10 14:52:53 2021
To:                                                   ;                 ;               ;              
CC:
Subject:                            RE: SPOED Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Hi          ,
Het lijkt me dat we liever 3,1 miljard noemen. In de brief van 24 september jl. is dat blijkbaar ook
genoemd, dus denk dat we ons bij die brief aansluiten.
Toch?
h. gr.         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 13:41

Aan:                    &lt;           @minocw.nl&gt;;                  &lt;            @minocw.nl&gt;;

               &lt;          @minocw.nl&gt;;               &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: SPOED Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Hierbij een tabel van       met de coronasteun op onze begroting. De 3,1 miljard die             noemt is
dan waarschijnlijk inclusief generieke maatregelen?

Groetjes
      

Van:                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 13:12

Aan:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: SPOED Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Hierbij antwoord op vraag 5:

Art. Omschrijving maatregel 2020 2021 2022

14 Eerste cultuurpakket 300.000 0 0

14 Ondersteuning vrije theaterproducenten 40.000 0 0

14 Tweede cultuurpakket 0 248.406 0

14 Extra steun voor de culturele en creatieve sector 0 24.000 0

14 Opschalen initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen 0 10.000 0

14 Vierde steunpakket cultuur 0 69.990 0

14 Boekenvak 0 20.000 0

14 Ongeplaceerde evenementen cultuur 0 49.000 0

14 Ondersteuning voor de culturele en creatieve sector 0 0 68.000

Totaal 340.000 421.396 68.000

In totaal is er bijna € 830 miljoen uitgegeven aan specifieke en generale steunpakketten in de creatieve en
culturele sector sinds de uitbraak van corona.

Bedrag komt uit NJN overzicht coronatabel en dan + de laatste NvW.

Vraag 16:
Een desaldering op zowel de uitgaven als de ontvangsten van € 44 miljoen betekent het gelijktijdig
verhogen van uitgaven en niet-belastingontvangsten, die rechtstreeks met elkaar samenhangen. Dit heeft
dus geen invloed op het begrotingssaldo.

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 12:27
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Aan:                          (IRF/OCWEZK)' &lt;               @minfin.nl&gt;;                     (IRF/OCWEZK) &lt;

            @minfin.nl&gt;;                    (IRF/OCWEZK) &lt;       @minfin.nl&gt;;                       

(BZ/BBH) (            @minfin.nl) &lt;            @minfin.nl&gt;

CC:                &lt;          @minocw.nl&gt;;                 &lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: SPOED Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk

Beste collega’s,

Hierbij de kamervragen bij de Vaandeldrager. Antwoorden moeten maandag terug. We verwachten einde
van deze dag antwoorden ter afstemming te kunnen voorleggen.

Groetjes
      

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.e10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e10.2.e

mailto:s.i.s.teunissen@minfin.nl
mailto:t.h.broeders@minfin.nl
mailto:m.filak@minfin.nl
mailto:m.b.j.dister@minfin.nl
mailto:m.b.j.dister@minfin.nl
mailto:d.stipdonk@minocw.nl
mailto:l.depaepe@minocw.nl


From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec 10 15:52:03 2021
To:                                                                          ;                 ;                  
CC:
Subject:                            RE: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

       belde mij net. Deze vragen moeten bovenop die andere vragen beantwoord worden. De vragen die
we vanmorgen verdeeld hebben gaan over de ISB.
De vragen die ze nu stuurt gaan zijn een SO. Zelfde termijn beantwoording als de anderen, dus ik vrees
een beetje doorwerken met zijn allen.
h. gr.         

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 15:37

Aan:               &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;

Onderwerp: FW: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

Van:                      

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 15:24

Onderwerp: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

Hierbij ontvangt u het verslag van het schriftelijk overleg over:

10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorstel tot aankoop schilderij

Rembrandt door de Nederlandse staat
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From:                                                 
Sent Date:                         Fri Dec 10 15:58:54 2021
To:                                                                  
CC:
Subject:                            afstemmen vraag 13

Hi        ,

Hebben we een frasering uit de brief die de komende week naar de Kamer gaat waarmee we uitleggen wat we voor de

creatieve ZZP-ers gaan doen?

h. gr.          

Kunt u uitleggen waarom er geen geld is voor extra steun aan culturele en creatieve zzp-ers, en dat deze groep naar de

bijzondere bijstand wordt verwezen, maar er nu wel ineens € 150 miljoen is om deze aankoop te doen? (         en

      , stemmen af met        )

Antwoord

Er is wel steun voor de culturele sector en de ZZP-ers, namelijk 3,1 miljard en een nieuw steunpakket. Uw kamer

wordt hierover separaat geïnformeerd.

                 
Senior beleidsmedewerker/            team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                  
Sent Date:                         Fri Dec 10 16:27:22 2021
To:                                                                                                                                            
CC:
Subject:                             RE: Followup Kamervragen Vaandeldrager
Attachments:                     Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat DEF (   ).docx(33KB);

Schriftelijke Kamervragen Feitenlijst Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk
(   ).docx(28KB)

Dag allemaal,
Waar wij vanmorgen dachten dat het nog een eitje zou worden, hielp        ons daarstraks uit de droom.
Er zijn twee sets vragen op ons afgevuurd. WE hebben ons tot nu toe slechts gericht op de ene (feitenlijst
ISB), maar die andere (je ziet hem bijgevoegd als &#8216;verslag SO&#8217;) moet ook nog
beantwoord. Ik heb geprobeerd een nummering aan te brengen in de vragen. Er is een grote overlap met
de feitenlijst, maar we moeten er echt nog goed naar kijken.
Ik zie jullie dadelijk in Webex.
h. g.r          

10.2.e10.2.e

10.2.e

10.2.e10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

204



From:                                             
Sent Date:                         Fri Dec 10 17:07:08 2021
To:                                                          
CC:
Subject:                             Re: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat
Attachments:                     Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat DEF.docx(27KB)

Prima, thanks!

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 10 dec. 2021 om 16:54 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

                 ,       ,        ,        en          .

Inmiddels hebben we de antwoorden op de ISB via het scherm met elkaar doorgelopen.

Je krijgt een cc van de antwoorden (maar die zijn dus al op weg naar M).

Nu gaat het team beginnen aan het SO.

                      

                             

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 10 dec. 2021 om 16:50 heeft                &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ik vond het eerste setje ook al zo kort :-)

Wie werken eraan, zijn dat                  en team       ?

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Op 10 dec. 2021 om 16:24 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Ik heb nog geen antwoorden, wel nog meer vragen…

Van:                  &lt;         @minocw.nl&gt;

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 15:37

Aan:               &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;

Onderwerp: FW: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

Van:                      

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 15:24

Onderwerp: Verslag SO Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

Hierbij ontvangt u het verslag van het schriftelijk overleg over:

10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorstel tot aankoop schilderij

Rembrandt door de Nederlandse staat
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