
From:                                                <                            >
Sent Date:                         Fri Jan 14 19:28:58 2022
To:                                                                 ;       ,        
CC:                                                             (DJZ/PRIVAAT);              ;              
Subject:                            RE: Confirmation form

Dear           

Thank you, we will review and revert with our comments, if any.

I have downloaded the 2019 Condition Report and, subject to your view, I think 61 pages can indeed be attached as

schedule of the SPA.

I remain available to discuss if necessary,

Best regards,

       

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

Envoyé : vendredi 14 janvier 2022 16:41

À :                  &lt;                            &gt;;                

&lt;            @rijksmuseum.nl&gt;;       ,         &lt;m.      @rijksmuseum.nl&gt;

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

Objet : Confirmation form

Dear             ,

Further to our phone call this afternoon, I hereby send you a draft proposal for the confirmation form.

As discussed, if the September 29, 2019 Condition Report I received from                  is too large to
include as an annex to the SPA (which I would understand; in the Marten and Oopjen SPA, the Condition
Report consisted of only 4 pages, and 61 pages would take very long to initial every single page), it would
be okay for me to delete the wording ‘                                  ’ in #11 of the Whereas. As long
as it’s clear that both parties acknowledge and agree that the September 29, 2019 Condition Report     
             provided a link to is the report that will be used as reference for the examination on Friday
morning.

I have included                  and            from the Rijksmuseum as recipients of this e-mail, so
they can reply with their remarks if necessary.

Met vriendelijke groet,

                 
             beleidsmedewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T                  
           @minocw.nl
..........................................
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From:                         < >
Sent Date:                         Fri Jan 14 19:33:32 2022
To:                                    ,  
CC:                  ,  ;  (DJZ/PRIVAAT)';    ;   
Subject:                            RE: From    
Attachments:                    DT - Advice EUR.pdf(640KB)

Dear  , 

We have liaised with the trustee to obtain an up-to-date certificate of incumbency and will revert as soon as we receive

it.

In addition, please find attached a recent transaction statement of   shared by Rothschild following our

discussion yesterday. Could you please confirm if this document is sufficient for the purpose of verifying the bank

account ?

Many thanks,

Best regards,

 

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

Envoyé : vendredi 14 janvier 2022 12:27

À :    &lt; &gt;;   

&lt;  &gt;

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

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

Objet : RE: From    

Correction to what I wrote as regards to the verification of    bank account: in addition to a
current certificate of incumbency, and as was mentioned yesterday, we would like to receive a copy of the
last bank statement of    account at the Rothschild &amp; Co Bank AG (credit and debit
details can be blanked out).

Best regards,

    

Van:  ,  

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 12:10

Aan:    &lt;  &gt;;  ,   &lt;

  &gt;

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

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

Onderwerp: RE: From    

Dear  ,

Thank you for the revised draft, and for your confirmation on the interpretation of Article 6.5 of the SPA
and the confidential use of the export permit.

We are very happy with the wording of the revised draft. Nevertheless, there is one small issue that was
raised yesterday, during consultation with the Rijksmuseum. They explained us that the transportation of
the WOA cannot take place immediately upon signing of the Confirmation of transfer. For practical

reasons, in the case of signing the SPA on Friday the 21
st

 of January, storage at the premises of Transart

until Monday the 24th of January is needed. We will clarify it during the online meeting this afternoon and
will propose a practical approach.
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From:                                    ,        
Sent Date:                         Fri Jan 14 22:44:30 2022
To:                                                                                                                                        
CC:                                                                                                          
Subject:                             Volmachten t.b.v. closing steps verwerving Vaandeldrager
Attachments:                     Nota ter ondertekening - Volmachten closing steps verwerving Vaandeldrager.docx(97KB); Special power of

attorney                 .docx(52KB); Special power of attorney Rijksmuseum
Representatives.docx(53KB); image003.jpg(53KB)

Allen,

Zojuist heb ik in het kader van de komende ondertekening van de koopovereenkomst Vaandeldrager twee
volmachtverleningen incl. nota in lijn richting SCM gebracht. Omdat proza nog niet helemaal up to date is
qua vooringestelde takenlijnen, heb ik gekozen voor een workaround: het sjabloon van de takenlijn
accord. kamerbrief SCM via MOCW, maar dan met MOCW, secr. MOCW etc. er handmatig uitgehaald.
Hoop dat dat gaat werken! Daarnaast heb ik &#8216;m nog wat verder verkort, conform eerdere
werkpraktijk bij het dossier Vaandeldrager, d.w.z. zonder      en         (bij dezen wel in cc!) Ook
geen paraaf     (@    : als dat wel nodig was, hoor ik het wel van je!)

Omdat het Vaandeldragerdossier in proza vooralsnog beperkte machtigingen heeft, zou het kunnen
voorkomen dat een van jullie geen toegang heeft tot de documenten. Geef dat in dat geval svp snel aan,
dan zorg ik dat CEI in actie komt. Voor het gemak heb ik de betreffende documenten ook als bijlage in
deze mail opgenomen.

Zie hieronder nog de volledige takenlijn die de documenten zullen volgen:

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

                 
             beleidsmedewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T                  
           @minocw.nl
..........................................
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SPOED I.V.M.

ONDERTEKENING

KOOPOVEREENKOMST

TER ONDERTEKENING

Aan: SCM

Volmachten closing steps verwerving Vaandeldrager

Aanleiding

·        De Sale and Purchase Agreement voor de verwerving van de

Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn zal namens u, en daarmee voor de

Staat der Nederlanden, door       in Monaco worden ondertekend.

·       Verder zullen er aldaar in het kader van de zogenoemde ‘closing steps’

van de verwerving specifieke handelingen voor de Staat der Nederlanden

worden verricht door vertegenwoordigers van het Rijksmuseum. Het gaat

om voorafgaande inspectie van het kunstwerk, vervoer, en het

ondertekenen van een tweetal verklaringen (bevestiging van (2) conditie

van het werk en (2) levering).

·       Hiervoor zijn specifieke volmachten nodig, die als bijlage bij deze nota zijn

gevoegd.

Geadviseerd besluit

Verlenen van volmacht voor bovenbedoelde handelingen aan:

-        

respectievelijk:

-                                       

-                             Afdeling Afdeling Conservation

-                        ,       van het Registrar’s Office

Graag uw handtekening onder beide volmachtverleningen.

Toelichting

-      De inhoud van de volmachtverlening aan de functionarissen van het

Rijksmuseum is vooraf met hen afgestemd (via                       en

              ). Een afschrift van hun volmacht zal digitaal aan hen worden

toegezonden.

-     Een afschrift van beide volmachten zal daarnaast digitaal worden

verzonden aan de advocaat van de verkopende partij. Deze afschriften

zullen door hen als bijlagen bij de Sale and Purchase Agreement worden

gevoegd.

Pagina 1 van 1

Erfgoed en Kunsten

Van

            

T +                

Datum

14 januari 2022

Referentie

         

Bijlagen
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I hereby grant

-                           ,                   of the Dutch Ministry of

Education, Culture and Science

full power and authority to sign on my behalf and thus representing the State of

the Netherlands, a sale and purchase agreement with            , as trustee of

           , for a purchase price of one hundred and seventy-five million Euros

(€ 175.000.000) regarding the acquisition of the following work of art by

Rembrandt van Rijn:

Oil on canvas « Le Porte Etendard » signed and dated « Rembrandt

f./1636 »

State Secretary for Education, Culture and Science,

Gunay Uslu

Page 1 of 1

Department for Heritage and

Arts

Rijnstraat 50

Den Haag

P.O. Box 16735

2500 BJ The Hague

www.rijksoverheid.nl

Reference

         

Date 

Subject Special power of attorney

10.2.e
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With respect to the sale and purchase agreement that the State of the

Netherlands and            , as trustee of            , intend to enter into

regarding the acquisition of the work of art « Le Porte Etendard » by Rembrandt

van Rijn, I hereby grant the below mentioned representatives of the Rijksmuseum

full power and authority to carry out the following matters on my behalf and thus

representing the State of the Netherlands:

-     prior to the signing of the sale and purchase agreement by the above

mentioned parties: (a) identifying and inspecting the work of art

against the condition report filled out on September 29, 2019 for the

Velázquez – Rembrandt exhibition at the Rijksmuseum that was held

from October 11, 2019 to January 19, 2020, and (b), upon

satisfactory completion of such examination, signing of the agreed

confirmation form;

-    following the signing of the sale and purchase agreement and upon

successful credit transfer for the full amount of the purchase price

and confirmation thereof by the bank of the            : (a)

accepting delivery (physical transfer) of the work of art, and (b)

confirming such delivery by signing the agreed document;

-    arranging for transportation of the work of art by a company of choice

to the premises of the Rijksmuseum.

Names Rijksmuseum representatives:

-                                       

-                      ,         Paintings Conservation

-                         ,         Registrar’s Office

State Secretary for Education, Culture and Science,

Gunay Uslu

Page 1 of 1

Department for Heritage and

Arts

Rijnstraat 50

Den Haag

P.O. Box 16735

2500 BJ The Hague

www.rijksoverheid.nl

Reference

         

Date 

Subject Special power of attorney
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From:                                    ,       
Sent Date:                         Sat Jan 15 11:10:08 2022
To:                                       ,             
CC:                                          ,       ;      ,        
Subject:                            Re: Vaandeldrager

Ik plan voor maandagochtend een Webex in.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 jan. 2022 om 10:18 heeft     ,              &lt;           @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Zullen we dit even per mail doen of toch ook even een Webex?

Het is wat onhandig dat we de SCM gisteren niet gesproken hebben. Daardoor weten we niet precies wat haar

input behoefte is…

H. gr.          

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 14 januari 2022 om 23:02:03 CET

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

Kopie: &quot;     ,       &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;, &quot;     ,       &quot;

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

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

Onderwerp: Antw: Vaandeldrager

  Dag            ,

Prima! Geen probleem, doen we.

Hartelijke groet en fijn weekend,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 jan. 2022 om 20:42 heeft           ,             &lt;                  @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:
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  Hi,

      vroeg vanmiddag nog of we een aantal Q&amp;A kunnen maken op mogelijke vragen van de FvD-fractie

(of evt PVV) over het niet informeren van die fractie door Van Engelshoven. Bijvoorbeeld:

- Wat vindt u van het feit dat Van E de FvD-fractie niet vooraf heeft geïnformeerd en de andere fracties wel?

- Kunt u zich voorstellen dat u ook zou besluiten een fractie informatie te onthouden?

- Vindt u dat het optreden van Van Engelshoven past in de nieuwe bestuurscultuur?

We komen niet weg met ‘ik heb de vragen van de TK beantwoord’ vrees ik, de kans is te groot dat ze (als ze

meedoen) ze mondeling de Stas daar niet mee laten wegkomen.

Zou het lukken om hier antwoorden op te verzinnen op maandagochtend?

Fijn weekend,

                       

                            

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &#                    

e-mail:                   @minocw.nl10.2.e

10.2.e
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From:                          ,  
Sent Date:                         Sat Jan 15 21:29:43 2022
To:                                      
CC:
Subject:                            Re: From  
Attachments:                    image001.jpg(27KB); image001.jpg(27KB)

Jij ook  , dankjewel

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 jan. 2022 om 14:48 heeft     &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

 Dank  ! Fijn ook dat tekstvoorstel! Zie de forward van zojuist van de mail die ik hierover aan de

advocaten heb gezonden.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 jan. 2022 om 12:49 heeft  ,   &lt; @minocw.nl&gt; het 

volgende geschreven:



Hallo  ,

Dankjewel! Ik heb er naar gekeken, maar het is geen bankschrift. In de vergadering van afgelopen
donderdag vroeg ik naar “the bank statement” en niet naar een ‘debit advice’.

Wat ze hebben gestuurd is een bewijs van een debet transactie, ik weet niet of het FDC dit gaat
accepteren. Daarin zien wij aan wie ze hebben betaald en dat is juist wat de verkoper niet wilde. Ik zal het
nog aan het FDC sturen als bewijs dat ze een rekening bij Rothschild &amp; CO Bank AG hebben, maar
het is niet het juiste bewijs (in de versie aan het FDC heb ik de naam van de ontvanger weggehaald).

Je kan svp het bankschrift opnieuw opvragen. Wij moeten dit zorgvuldig doen, ook met het oog op een
eventueel WOB verzoek in de toekomst.

Voor je gemak heb ik het alvast in het Engels voorbereid:

Dear xxxx,
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Thanks a lot for the debit advice, but we need a copy of the last bank statement of your bank Rothschild
&amp; CO Bank AG. The bank statement is the certification you have an account with this bank. In our
meeting last Thursday we asked you to send us a bank statement, instead you send us a debit advice.
As agreed you may hide your opening and closing balances on the bank statement, as well as the total
debit and credit amounts of that month. You may also hide all bank entries/transactions, for example:

You don’t have to send us all pages of your bank statement, the first page is enough. To create this
creditor in our system and in order to pay you we need a copy of your bank statement as agreed last
Thursday. We understand we can find all required bank details in the debit advice, but as a government
entity we need to comply with our own rules and requirements. In our procedures a bank statement is the
correct document and not a debit advice. Please we ask for your understanding.

Best regards,

    

Ik hoor nog of je vragen hebt.

M.vr.gr.                                                                                 

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

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 20:47

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

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

Onderwerp: Fwd: From  

Ha  ,

Zie bijgaand de opgevraagde kopie afschrift. Volgens mij staat het er allemaal in: rekeningnummer, corresponderende

tenaamstelling en zelfs het adres van het kantoor waar   domicilie kiest.

Laat je me het zsm weten als er toch nog relevante info ontbreekt?

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:    &lt;  &gt;

Datum: 14 januari 2022 om 19:33:58 CET

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

Kopie: &quot; ,  &quot; &lt; @minocw.nl &gt;, &quot

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

  &lt;  &gt;

Onderwerp: 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 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.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 

mailto:lboulanger@darroisvilley.com
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl
mailto:AMAILLOT@darroisvilley.com
mailto:hsavoie@darroisvilley.com


From:                                  
Sent Date:                         Sun Jan 16 21:42:59 2022
To:                               ,  
CC:                                 
Subject:                            Re: Update Vaandeldrager

Ha  ,

Dat is zeker mogelijk. Mooie ervaring; ik kijk ernaar uit!

In de laatste call met   (afgelopen vrijdag) heeft hij laten weten dat de verkopende partij en hij geen

bezwaar hebben tegen het filmen van de ondertekeningsmoment. Hij gaf - met een knipoog - aan zelfs een

beetje teleurgesteld te zullen zijn als er uitsluitend in het depot zou worden gefilmd.

Ik zal contact opnemen met COM (  om te vragen of zij of een van haar collega’s met de

voorlichtingstak van het RMA de wensen en ideeën kunnen voorbespreken.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 16:41 heeft  ,   &lt; @minocw.nl&gt; het 

volgende geschreven:

 Dag  ,

Eerder op de dag had ik al geschreven dat ik het een goed idee vind als jij mij vergezelt naar   (en dat we

al op donderdagavond vertrekken), hoop dat dit mogelijk is voor jou?

Verder vind ik het geen probleem als er wordt gefilmd, zolang ze maar niet met hun neus bovenop alles gaan

staan en met een beetje respect omgaan met de advocaten van de verkoper. Neem aan dat die ook om

toestemming worden gevraagd?

Groeten,
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: &#

M: &#

@minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw

Op 14 jan. 2022 om 00:13 heeft     &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Ha  ,

Vandaag heeft er een goed en nuttig overleg plaatsgevonden met   c.s. en een medewerker van de

Rothschild Bank over de benodigde betalingsdetails en -handelingen. Ook hebben we met het RMA verder

doorgesproken over de leverings- en vervoersaspecten. Morgen gaan het RMA en wij daar nader op in met 

  c.s., Transart en mogelijk ook met de beoogde vervoerder.

We zijn er bijna… En dat moet ook wel, want de 21ste januari, waarop het allemaal moet gebeuren, nadert snel.

Tot een volledige afronding zullen we die dag overigens nog niet kunnen komen; het RMA bracht vandaag ter

sprake dat zij om vervoerstechnische redenen niet al op de dag van ondertekening kunnen starten met het

vervoer naar NL - ongeacht op welke dag er zou worden ondertekend. Er zal altijd een kort extra verblijf van

het schilderij nodig zijn in het depot waar het zich nu bevindt, legde het RMA ons uit. In dit geval zullen ze de

maandag volgend op 21 januari met het vervoer kunnen beginnen. Dat vraagt om goede en goed vastgelegde

afspraken met verkoper en Transart over beperking van toegang tot het werk op de tussenliggende dagen: de

risico’s zullen namelijk vanaf levering op de vrijdag van de verkoper op de staat overgaan, dus dat betekent dat

dan uitsluitend de staat (het RMA) bij het werk zou moeten kunnen komen. Maar daar komen we wel uit met

verkoper en Transart, is de inschatting.

Wat verder voor nu nog relevant is: het RMA zou, en dat kwam van de week al ter sprake, de overdracht willen

filmen ihkv een documentaire. Hoe sta jij erin als niet alleen de handelingen in het depot worden vastgelegd,

maar ook de ondertekeningsformaliteiten?

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

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


Tot slot, aan welke ondersteuning heb jij behoefte straks ter plaatse? Ivm boeken tickets etc moeten we daar

langzamerhand ook aan gaan denken.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10.2.e 



From:                                ,   < @minocw.nl>
Sent Date:                         Sun Jan 16 21:44:04 2022
To:                                      
CC:                                   ,  ;   
Subject:                            Re: Afreizen naar   

Heel fijn, bedankt!

Fijne avond nog!

Vriendelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 21:40 heeft     &lt; @rijksmuseum.nl&gt; het 

volgende geschreven:



Beste  ,

Dat kan natuurlijk! Ik heb de informatie nu niet bij de hand, maar ik vraag het morgenochtend na bij ons secretariaat.

Met vriendelijke groet,

 

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: zondag 16 januari 2022 21:30
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/revolusi
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https://www.linkedin.com/company/rijksmuseum/
https://twitter.com/rijksmuseum


Aan:      &lt; l@rijksmuseum.nl&gt;

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

Onderwerp: Afreizen naar 



Beste  ,

  heeft laten weten op donderdagavond te willen vliegen en zo veel mogelijk aan te sluiten bij jullie

delegatie waar het de overnachting betreft (zelfde hotel op donderdagavond), zodat we de planning goed kunnen

afstemmen.

Is het mogelijk dat jij jullie beoogde vlucht- en verblijfgegevens (ook hotel dus) doorgeeft aan     en  

secretariaat (zie in de cc), zodat zij daar bij het boeken rekening mee kunnen houden?

Alvast veel dank!

Vriendelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                            
Sent Date:                         Sun Jan 16 22:56:09 2022
To:                                                           
CC:
Subject:                            Re: Publiciteit rond Vaandeldrager

Zal ik doen! (       had ik al een verkorte versie van de boodschap gemaild, toen ik haar in contact bracht met

                 met het oog op afstemming COM en voorlichting RMA over persberichten.)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 22:31 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

 Helder       . Misschien goed om dit ook nog even te delen me                (             Stas) en      

            (                  ) en              (                    ). Doe jij dat?

                      

                             

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &                     

e-mail:                   @minocw.nl

Op 14 jan. 2022 om 23:41 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Beste allen,

Met het EK-debat gaan we volgende week een beslissende fase in ten aanzien van de verwerving van de

Vaandeldrager. Het is daarom dat ik, mede namens het Rijksmuseum, voor de zekerheid nog even het volgende

onder de aandacht wil brengen. Wanneer de deal gesloten is en het werk geleverd aan de staat, kan er daarover

op dat moment nog géén ruchtbaarheid worden gegeven. Het werk zal immers moeten worden vervoerd naar

Nederland en dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Elk detail over het moment van tekenen, overdracht, maar

zeker het moment van vervoer, kan, als het publiek wordt, ten koste gaan van die veiligheid. Daarom het

dringende verzoek om de komende tijd prudent om te blijven gaan met alle informatie rondom de ‘closing

steps’ van deze deal. Niet eerder dan dat het werk zich veilig op locatie in Nederland bevindt, kan er door ons

en het Rijksmuseum publiciteit worden gegeven aan een succesvolle overdracht.
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Groeten en goed weekend gewenst!

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10.2.e



From:                                               
Sent Date:                         Sun Jan 16 23:20:22 2022
To:                                                 
CC:                                                                                                             
Subject:                            Re: Vaandeldrager

Eens       !

Hartelijke groet

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 22:04 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  In het onderliggende artikel wordt de verkoop van de Salvator Mundi betiteld als ‘freak event’, ter

rechtvaardiging van het ‘wegdenken’ van de recordprijs die daarvoor is betaald. Tja.

Nog één ding wat ik me afvroeg: kunnen we stellen dat de waarde in 2018 op € 165 mln werd geschat? We

hebben geen taxatierapport dat die prijs bevat, maar een hogere. Zuiverder lijkt me daarom: ‘ toen de

vraagprijs op € 165 miljoen werd bepaald.’

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 20:25 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

  Mooi       !

En even voor alle duidelijkheid, zij schrijft ‘175mln is meer dan 2x het hoogste bedrag ooit betaald voor een

schilderij van een oude meester’. Nu weet ik niet precies wat de definitie van oude meester is, maar klopt die

uitspraak wel gezien De Kaartspelers en de Salvator MundI?

@      , zorg jij dat dit antwoord en de antwoorden van        morgen ook richting Stas gaan?
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &                     

e-mail:                   @minocw.nl

Op 16 jan. 2022 om 11:20 heeft                  &lt;            @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Beste mensen,

Naar aanleiding van het artikel van ‘good old’ Gary Schwartz in NRC (zie App van            ) hierbij een

korte reactie in lijn met TK dossier:

Wat is uw reactie op de kritiek van Gary Schwartz in NRCop de hoge prijs van het schilderij en
het prijsopdrijvend effect van deze aankoop?

•                                                                                                      

         

•                                                                                                    

         

•                                                                                                         

                                                                                      

                                 

•                                                                                                   

                                                                                                

                               

•                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                              

                                                                   

•                                                                                                

                                                                   

•                                                                                               

                                                            

•                                                                                               

                                                                    

Hartelijke groet,

       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag
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fax:              

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: zaterdag 15 januari 2022 15:55

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

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

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

Onderwerp: Re: Vaandeldrager

Wat is de zaterdag toch een geweldige dag!

Knappe antwoorden       !

                      

                             

Ministerie van OCW

Op 15 jan. 2022 om 15:40 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Op basis van zaterdagmiddaginspiratie alvast een aanzet tot beantwoording van die eerste drie vragen (waarvan het

eerste antwoord nu misschien nog wel wat aan de lange kant is):

Wat vindt u van het feit dat voormalig minister Van Engelshoven de FvD-fractie niet vooraf heeft geïnformeerd en

de andere fracties wel?

*                                                                                       

*                                                                                                                  

*                                                                                                                  

                        

*                                                                                                                

p                                         

*                                                                                                                

a                 

*                                                                                                                   

f                                                                             

*                           

Kunt u zich voorstellen dat u ook zou besluiten een fractie informatie te onthouden?

*                                                                                   

*                                                                                                                    

                                       

*                                                                                                                   

*                       

Vindt u dat het optreden van Van Engelshoven past in de nieuwe bestuurscultuur?

*                                                                                                         

              

*                                                                                                         

                                                                  

*                                                                                                               
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*                                                                                                         

*                                                                                                    

              

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 jan. 2022 om 20:42 heeft                         &lt;                  @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



 Hi,

      vroeg vanmiddag nog of we een aantal Q&amp;A kunnen maken op mogelijke vragen van de FvD-fractie (of evt

PVV) over het niet informeren van die fractie door Van Engelshoven. Bijvoorbeeld:

- Wat vindt u van het feit dat Van E de FvD-fractie niet vooraf heeft geïnformeerd en de andere fracties wel?

- Kunt u zich voorstellen dat u ook zou besluiten een fractie informatie te onthouden?

- Vindt u dat het optreden van Van Engelshoven past in de nieuwe bestuurscultuur?

We komen niet weg met ‘ik heb de vragen van de TK beantwoord’ vrees ik, de kans is te groot dat ze (als ze meedoen)

ze mondeling de Stas daar niet mee laten wegkomen.

Zou het lukken om hier antwoorden op te verzinnen op maandagochtend?

Fijn weekend,

                       

                             

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &                     

e-mail:                   @minocw.nl
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From:                               
Sent Date:                         Mon Jan 17 08:06:29 2022
To:                                  
CC:                                    
Subject:                            Re: Vaandeldrager

Helder, dank.

 

 

Ministerie van OCW

Op 16 jan. 2022 om 23:18 heeft    &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Dag  ,

Oude meesters zijn schilders uit de periode vroege renaissance t/m de Barok. Globaal 15e eeuw tot begin

achttiende eeuw.

De kaartspelers is van Cezanne (1839-1906) en dat is geen oude meester. Wel een heel duur schilderij. Als

context daarom wel genoemd hieronder.

Leonardo is wel een oude meester, maar zijn Salvator Mundi schuift gary Schwartz terzijde als een ‘freak

event’, mij is niet duidelijk waarom.

Hoe dan ook: De Vaandeldrager is een kostbaar schilderij. Daar hoef je geen taxateur voor te zijn.  Een

topwerk van een topkunstenaar.

De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en de ontwikkelingen op de grillige kunstmarkt.

De hoogste prijzen worden gehaald door moderne meesters als Modigliani, Rothko, Picasso, Klimt, Gauguin,

Pollock en De Kooning.

Met inderdaad weinig oude meesters: wel Leonardo en dus ook Rembrandt.

De markt voor 19e eeuwse Kunstenaars uit de Romantiek is overigens behoorlijk ingestort. Die schilderijen zijn

nu goedkoper, dan tijdens mijn studietijd. Dat komt dus ook voor. Wonderlijke wereld die kunstwereld.

Hartelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Op 16 jan. 2022 om 20:25 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:

  Mooi  !

En even voor alle duidelijkheid, zij schrijft ‘175mln is meer dan 2x het hoogste bedrag ooit betaald voor een

schilderij van een oude meester’. Nu weet ik niet precies wat de definitie van oude meester is, maar klopt die

uitspraak wel gezien De Kaartspelers en de Salvator MundI?

@ , zorg jij dat dit antwoord en de antwoorden van    morgen ook richting Stas gaan?

  

   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &# 

e-mail:  @minocw.nl

Op 16 jan. 2022 om 11:20 heeft    &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Beste mensen,

Naar aanleiding van het artikel van ‘good old’ Gary Schwartz in NRC (zie App van  ) hierbij een

korte reactie in lijn met TK dossier:

Wat is uw reactie op de kritiek van Gary Schwartz in NRCop de hoge prijs van het schilderij en
het prijsopdrijvend effect van deze aankoop?

•    
 

•    
 

•    

 

•    
 

 

•    
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From:                                                @ocw.local>
Sent Date:                         Mon Jan 17 08:59:27 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            Taak 'Adviseren' voor zaak         akkoord

    Proza

                     is akkoord gegaan op de taak 'Adviseren' uit de
takenlijn 'Accord. SCM 14-01-2022 22:18:16' van zaak         

                     heeft de volgende opmerking meegegeven:

Ha       , gezien de laatste mail van        van
gisterenavond misschien de special power of attorney voor
       zo aanpassen dat ook                gemachtigd zou
zijn, als back-up. En dat ook in de nota even meenemen. Als
het door een besmetting niet door kan gaan omdat de juiste
personen niet gevolmachtigd zijn zou dat best knullig zijn (en
vervelend omdat er dan een nieuw moment moet komen etc.).
Gr.      

De taak 'Adviseren' is afgedaan.

Open de takenlijn Accord. SCM 14-01-2022 22:18:16

Open de zaak  Volmachten closing steps verwerving Vaandeldrager

         |  Overig  |  E&amp;K  |                
Deadline:

Voor vragen kunt u terecht bij:
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From:                                                        
Sent Date:                         Mon Jan 17 09:00:23 2022
To:                                                              
CC:
Subject:                            RE: Publiciteit rond Vaandeldrager

Dag       ,

Dankjewel! Ja, dat had ik al gedaan. Gelukkig weten ze niet wanneer en hoe het schilderij wordt vervoerd

naar Nederland.

Gr.         

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 08:04

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

Onderwerp: RE: Publiciteit rond Vaandeldrager

Duidelijk       ,

        stel jij de collega’s van het FDC ook op de hoogte van de terughoudende publiciteit mbt de

Vaandeldrager.

Groet

      

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

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 23:41

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

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

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

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

           @minocw.nl&gt;;               @minfin.nl;                @minfin.nl;                          &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: Publiciteit rond Vaandeldrager

Beste allen,

Met het EK-debat gaan we volgende week een beslissende fase in ten aanzien van de verwerving van de

Vaandeldrager. Het is daarom dat ik, mede namens het Rijksmuseum, voor de zekerheid nog even het volgende onder

de aandacht wil brengen. Wanneer de deal gesloten is en het werk geleverd aan de staat, kan er daarover op dat

moment nog géén ruchtbaarheid worden gegeven. Het werk zal immers moeten worden vervoerd naar Nederland en

dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Elk detail over het moment van tekenen, overdracht, maar zeker het moment van

vervoer, kan, als het publiek wordt, ten koste gaan van die veiligheid. Daarom het dringende verzoek om de komende

tijd prudent om te blijven gaan met alle informatie rondom de ‘closing steps’ van deze deal. Niet eerder dan dat het

werk zich veilig op locatie in Nederland bevindt, kan er door ons en het Rijksmuseum publiciteit worden gegeven aan

een succesvolle overdracht.

Groeten en goed weekend gewenst!

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                     
Sent Date:                         Mon Jan 17 09:13:30 2022
To:                 
CC:                
Subject:                            RE: Vaandeldrager
Attachments:                    overzicht aankopen museaal aankoopfonds.docx(21KB); QenA's debat vaandeldrager.docx(19KB)

Ha allen,

De stukken heb ik naar het secretariaat verzonden om in ibabs te plaatsen. Zie in de bijlage.

Groetjes,
 

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

Verzonden: zondag 16 januari 2022 20:25

Aan   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

Onderwerp: Re: Vaandeldrager

Mooi  !

En even voor alle duidelijkheid, zij schrijft ‘175mln is meer dan 2x het hoogste bedrag ooit betaald voor een schilderij

van een oude meester’. Nu weet ik niet precies wat de definitie van oude meester is, maar klopt die uitspraak wel

gezien De Kaartspelers en de Salvator MundI?

@ , zorg jij dat dit antwoord en de antwoorden van   morgen ook richting Stas gaan?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  +  

e-mail:  @minocw.nl

Op 16 jan. 2022 om 11:20 heeft     &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 



Beste mensen,
Naar aanleiding van het artikel van ‘good old’ Gary Schwartz in NRC (zie App van ) hierbij een
korte reactie in lijn met TK dossier:

Wat is uw reactie op de kritiek van Gary Schwartz in NRCop de hoge prijs van het schilderij en
het prijsopdrijvend effect van deze aankoop?

•            

 

•           

 

•           

        
   

•          
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Overzicht aankopen Museaal Aankoopfonds afgelopen 10 jaar.

kunstenaar en titel werk Museum 
bijdrage uit
aankoopfonds

Gilbert & George, The Paintings
Kröller-Müller
Museum  €     700.000

Jan Steen, Tobias en Sarah
Museum
Bredius  €     400.000

Jan Mostaert, Episode uit de Verovering
van Amerika

Rijksmuseum
Amsterdam  €     500.000

Rembrandt van Rijn, Huwelijksportret
Marten Soolmans*

Rijksmuseum
Amsterdam  € 30.000.000

Joachim Wtewael, Het Godenbanket
Centraal
Museum  €  1.493.460

Wandtapijt Slag bij Solebay
Scheepvaart
Museum  €     500.000

Jacob Wouterz.Vosmaer, Bloemstilleven
met een Keizerskroon

Rijksmuseum
Amsterdam  €     929.600

John Constable, A View of Hampstead
Heath**

Rijksmuseum
Twenthe  €     800.000

Collectie Meissen Porselein
Rijksmuseum
Amsterdam  €   1.961.375

Dirck Hals en Dirck van Delen, Elegant
gezelschap in een Hollandse
Renaissancezaal

Frans Hals
Museum  €     406.667

* naast de bijdrage uit het museaal aankoopfonds heeft de staat via het Ministerie van Financiën

nog een substantieel bedrag bijgedragen, en deze aankoop had niet plaats kunnen vinden zonder

samenwerking met de Franse staat, die het huwelijksportret van Oopjen Coppit heeft aangekocht.

** Naast de bijdrage uit het aankoopfonds bleek het nodig om deze aankoop aanvullend te

financieren met een bedrag van € 2.500.000. De Tweede Kamer is hierover op 23 maart 2021

geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 412)
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From:                 <  >
Sent Date:                         Mon Jan 17 09:17:40 2022
To:                                    
CC:               (DJZ/PRIVAAT); 
Subject:                            RE: From  
Attachments:                     SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22.docx(38KB); Portofolio statement - PS

12.01.2022_biffé.pdf(2003KB); Redline - SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 12 01 22 and SALE AND
PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22.pdf(187KB);  -Renewed Certificate to  .PDF(833KB);
 -  .PDF(760KB)

Dear  , 

Please find attached a redacted portfolio bank statement shared by Rothschild. I trust that this document should be

sufficient to create a creditor in your system. If not, do not hesitate to reach me on my cellphone to discuss.

In addition, you will find attached (i) the trust’s entity extract and certificate of incorporation and (ii) a new version of

the SPA incorporating some minor modifications (and a comparison against the last draft).

Best regards,

 

  

Tel : &

Port : &#

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

Envoyé : samedi 15 janvier 2022 14:47

À :  &lt;  &gt;

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

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

&lt  &gt;

Objet : Re: From   

Dear  ,

I consulted the finance department, and I stand corrected. It turnes out that you have sent us a debit advice. In our

meeting last Thursday, we asked to send us a a copy of the last bank statement of the Seller’s bank Rothschild &amp;

CO Bank AG. For us, the bank statement is the certification the Seller has an account with this bank. This is crucial for

us, because without such certification, we cannot create a creditor in our system. And without a creditor we cannot

execute the payment. We even need it for the test payment.

As agreed last Thursday, you may hide your opening and closing balances on the bank statement, as well as the total

debit and credit amounts of that month. You may also hide all bank entries/transactions, for example:

You also don’t have to send us all pages of your bank statement, the first page is enough. Please we ask for your

understanding.

We understand we can find all required bank details in the debit advice, but as a government entity we need to comply

with our own rules and requirements. In our procedures a bank statement is the correct document and not a debit

advice. We kindly ask for your understanding.
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From:                                                  
Sent Date:                         Mon Jan 17 09:21:16 2022
To:                                                                                                                                        

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

CC:                                                 
Subject:                             verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                     verslag Rembrandt 11jan22.docx(99KB); agenda Rembrandt 17jan22.docx(103KB)

Beste allen,

Vanmiddag om 17.15u is er weer een overleg over het aankoopproces van de Rembrandt.
Bij deze het verslag van vorige week en de agenda van vanmiddag. Mogelijk krijgen jullie nog bijlagen
nagestuurd.
Deze week spant het erom.

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
                           
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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verslag
Overleg FIN, OCW en RMA

Omschrijving Project Vaandeldrager

Vergaderdatum en -tijdstip 11 januari 2022, 14.00 – 15.00 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Voorbereiding debat EK 18 januari

-                   sluit aan vanwege voorbereidingsdossier debat Eerste

Kamer op 18jan22.

-      Nota naar aanleiding van het verslag en Kamervragen (TK) FvD-

Fractie. Deze nota’s worden dadelijk om 15.30u met SCM besproken.

-      Belangrijk voor het aankoopproces is om te weten of de EK op

18jan22 na het debat direct gaat stemmen. Volgens de agenda op de

website is dat het geval. Voor de zekerheid 17jan22 nog even

navragen.

-     Er is een nieuwe bewindspersoon. Het is belangrijk om haar

(politieke) rol in dit dossier met haar te bespreken.

-     We moeten goed in de gaten houden bij het delen van informatie wat

vertrouwelijk is en wat openbaar.

-     Is bijvoorbeeld de LOI al naar de EK gestuurd? Zo niet, moet dit

voorafgaand aan het debat op vrijdag 14jan22.

-     Er wordt geconstateerd dat het informatiepakket voor de TK niet naar

alle fracties is gestuurd, voormalig MOCW heeft besloten dat FvD niet

in de sondering is betrokken. We checken nog een keer goed wat in

het informatiepakket was opgenomen.

2.   Uitwerking Juridisch

-     Concept-SPA (zie bijlage)

Deels gebaseerd op                             . RMA kijkt mee. Zij

hebben een aantal vragen over de processtappen en praktische zaken.

In aparte sessie wordt e.e.a. besproken.

Er is overeenstemming over de volgorde van stappen: eerst inspectie

van het werk, dan pas SPA ondertekenen. Vraag is wat we doen

indien het werk bij inspectie niet conform afspraken is, vervalt dan de

overeenkomst, of moet daar een extra stap in waarbij een extra

overleg wordt ingelast?
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-      Volmachten

Er moet een volmacht voor de SG komen om de SPA te tekenen.

-     Wob-verzoeken

Er is op 6jan22 een nieuw wob-verzoek ingediend, door    

          , waarbij alle correspondentie wordt opgevraagd over dit

onderwerp.

We verzamelen eerst de stukken voor de eerste wob-verzoeken.

Deadline is vrijdag 14 januari.

WJZ gaf ook aan dat bij politiek gevoelige wob-verzoeken gebruikelijk

is dat het parlement wordt geïnformeerd bij de openbaarstelling. We

spreken af dat nu ook te doen.

3.   Uitwerking Financieel

-     Bankgegevens Staat der Nederlanden

Welke gegevens heeft het FDC nodig? 21 of 24jan22 zijn haalbare

streefdata.

-     Vooroverleg met bank verkoper wordt akkoord bevonden.

-     Overig: er moeten betaalverzoeken voor Vereniging Rembrandt en

Rijksmuseumfonds komen. Dat heeft geen haast maar moet wel

gebeuren.

4.   Overige voorbereiding levering

-      Over onderstaande hebben de juristen en het RMA op 11jan22 nog

contact.

o    Ondertekening

o    Inspectie

o    Vervoer

o    Verzekering

5.   Communicatiestrategie

-      Het is de vraag of nog een extra bericht nodig is als de EK akkoord

gaat. Volgende week nog een keer bespreken, voorlopig beeld is dat

publiciteit pas weer gaat spelen als het doek in Nederland arriveert.

-      Goed in de gaten houden wanneer we het educatie- communicatie- en

marketingplan van RMA naar de TK kunnen sturen.

6.   Proces en Tijdlijn

-      14 januari verzending Nota naar aanleiding van het verslag

-      18 januari EK-debat

-      Onder voorbehoud: 21 januari tekenmoment Parijs (of       ) en

levering

-      Voorlopige deadline Parlementaire goedkeuring en SPA: 31jan22

7.   Werkafspraken

Actiepuntenlijst

Nr Wie Wat Wanneer af

   Voorbereidingsdossier debat EK

   Navragen bij EK of inderdaad op 18jan22 
gestemd gaat worden

17jan22

   Checken of LOI naar EK is gestuurd, zo niet, 
alsnog sturen

24jan22

   Volmacht voor SG om SPA te ondertekenen
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       Proceslijn afwikkeling financieel, toewerken
naar betaling

      Brieven voor Vereniging Rembrandt en
Rijksmuseumfonds

   Plan van aanpak RMA
educatie/communicatie/marketingplan
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Overleg FIN, OCW en RMA

Omschrijving Project Vaandeldrager

Vergaderdatum en -tijdstip 17 januari 2022, 17.15 – 18.00 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Voorbereiding debat EK 18 januari

-      Er wordt na het debat direct gestemd, dus na morgenavond is de

parlementaire toestemming definitief.

-      Vorige week was nog onduidelijk of de Letter of Intent naar de EK was

gestuurd. Dit was inderdaad het geval.

-      In de brief aan de EK is de toezegging gedaan dat het pva rond

educatie/communicatie/marketing ook naar hen wordt gestuurd.

2.   Uitwerking Juridisch

-     SPA

-      volmacht

-      Wob-verzoeken

3.   Uitwerking Financieel

-      Vooroverleg met bank verkoper

-      Brieven voor medefinanciers Rijksmuseumfonds en Vereniging

Rembrandt: Vereniging Rembrandt wil haar bijdrage niet

rechtstreeks, maar via het Rijksmuseumfonds doen.

4.   Overige voorbereiding levering

-      Inspectie

-      Ondertekening

-      Vervoer

-      Verzekering

5.   Communicatiestrategie

-     Plan van aanpak RMA educatie/communicatie/marketing

6.   Proces en Tijdlijn

-      18 januari EK-debat

-      Onder voorbehoud: 21 januari tekenmoment Parijs en levering
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-      Voorlopige deadline Parlementaire goedkeuring en SPA: 31jan22

7.   Werkafspraken

Actiepuntenlijst

Nr Wie Wat Wanneer af

   Voorbereidingsdossier debat EK

   Volmacht voor SG om SPA te ondertekenen

       Proceslijn afwikkeling financieel, toewerking
naar betaling

      Brieven voor VR en RMAfonds

   PvA Rijksmuseum
educatie/communicatie/marketing
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From:                         >
Sent Date:                         Mon Jan 17 10:00:10 2022
To:                                    
CC:                       (DJZ/PRIVAAT);  
Subject:                            RE: From  
Attachments:                     R - Closing Certificate (  17 01 22).docx(30KB)

Dear  , 

Please find attached, for your review, a draft confirmation of transfer form. This document is shared with you subject

to the review (and, as the case may be, additional comments) of our client.

Best regards,

 

 
 

 

Tel : &#

Port : &#

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 09:18

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

&lt;  &gt;

Objet : RE: From  

Dear  , 

Please find attached a redacted portfolio bank statement shared by Rothschild. I trust that this document should be

sufficient to create a creditor in your system. If not, do not hesitate to reach me on my cellphone to discuss.

In addition, you will find attached (i) the trust’s entity extract and certificate of incorporation and (ii) a new version of

the SPA incorporating some minor modifications (and a comparison against the last draft).

Best regards,

 

 

 
 

 

Tel : &#

Port : &#

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

Envoyé : samedi 15 janvier 2022 14:47

À :  &lt;  &gt; 

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

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

  &gt;

Objet : Re: From   
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From:                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 10:06:02 2022
To:                           
CC:                              
Subject:                            RE: Vaandeldrager

Dag allen,

Zojuist mailde   mij het volgende signaal door, wat van belang kan zijn voor onze reactie op het artikel
van Gary Schwartz:

  heeft van de VVD de vraag gekregen of morgen in de Eerste Kamer mag worden gezegd dat er een hoger bod is.

Als deze vraag wordt gesteld, wil een van de senatoren van de VVD namelijk aangeven dat een internationaal

veilinghuis heeft bevestigd dat er een hoger bod is.   heeft aan de VVD laten weten dat men dit mag zeggen, maar

zonder namen te noemen (dus niet veilinghuis noemen en niet bron van deze informatie noemen). Het leek  goed

dat de Staatssecretaris hiervan op de hoogte is.

Ik heb vervolgens gevraagd of het Rijksmuseum die informatie van het veilinghuis ook met ons kan delen
(ik was er namelijk nog niet van op de hoogte, misschien jullie wel).

h. gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:48

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

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

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

Onderwerp: RE: Vaandeldrager

Gister app contact gehad hierover. Ze verwacht vandaag inbreng alleen tijdstip kan ze nog niet zeggen.

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:47

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: Vaandeldrager

Dank je,  

Hebben we al wat gehoord van  en eventuele inbreng van verschillende fracties?

h. gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:14

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

 @minocw.nl&gt;

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

&lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Vaandeldrager

Ha allen,

De stukken heb ik naar het secretariaat verzonden om in ibabs te plaatsen. Zie in de bijlage.

Groetjes,
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From:  
Sent Date:                        Mon Jan 17 11:13:42 2022
To:                                   '  
CC:  

 
Subject:                             RE: Gegevens om crediteur aan te maken
Attachments:                    image002.jpg(8KB)

Dankjewel  . In dit traject hebben wij al rekening gehouden met zo’n scenario (dat de verkoper de €
175 mln op dezelfde dag niet ontvangt op zijn bankrekening).

Zoals vorige week gezegd, wij (FDC en OCW) zijn wel verantwoordelijk voor het doorgeven van de
opdracht aan de ING. Wij doen natuurlijk, zoals altijd, ons best om op tijd te zijn en wij proberen dat dit
alsnog lukt.

M.vr.gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:15

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

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

&lt; @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl&gt;; 

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

&lt; @minszw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Gegevens om crediteur aan te maken

Goedemorgen  ,

Rond 12 uur krijg je een mail van mij met de info/documenten die we nog nodig hebben.

Op basis van de informatie die we vrijdag van de ING hebben ontvangen wil ik alvast het volgende melden over de
betaling:

Het FDC en de ING kunnen niet garanderen dat het bedrag op dag X tijdstip Y is bijgeschreven op de
rekening van de begunstigde. Als het FDC (en de ING) de betaling heeft doorgestuurd hebben wij de verdere
afhandeling niet meer in de hand.
Banken in de keten kunnen op grond van hun verantwoordelijkheid er voor kiezen een onderzoek te doen naar de
betaling.
Als timing cruciaal is dan zal er naar een alternatief uitgekeken moeten worden, bijvoorbeeld een bankgarantie; deze
afweging ligt bij OCW.

Tot later.

Groet,
 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:01

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

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

 @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl&gt;;  &lt;

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

Onderwerp: RE: Gegevens om crediteur aan te maken

Goedemorgen   

Bedankt voor je bericht. De Swift code van de bank had ik al eerder gestuurd.

Zie mijn bericht van 15/01/2022 om 12:52 (zie bijgaand). Zie daarin het bericht account Details   
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en daarin zie je de bankgegevens inclusief de Swift code.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

M.vr.gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:43

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

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

 @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl &gt;;  &lt; 

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

Onderwerp: RE: Gegevens om crediteur aan te maken

Goedemorgen  / ,

In de bijlage mis ik de SWIFTcode, deze hebben wij namelijk ook nodig om de betaling uit te kunnen voeren.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

  
  

  

………………………………............................................

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeheid

Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

Locatie Hoftoren / 26
e
 etage

Rijnstraat 50 l 2515 XP l Den Haag

Postbus 90801 l 2509 LV l Den Haag

……………………………………………………………………………

M  

Werktijden:  

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenswerkingsverband onder verantwoordelijkheid

van SZW. Het FDC voert de financiële administratie uit voor de ministeries van SZW, VWS en Financiën. Daarnaast voert

het FDC het beheer uit op het financie SAP-systeem 3F voor de departementen SZW, VWS, FIN, BZK en OCW.

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

Verzonden: zaterdag 15 januari 2022 12:53

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

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

 @MINSZW.NL&gt;;     &lt; @minszw.nl &gt;;  &lt; 

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

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Gegevens om crediteur aan te maken

Hallo  ,

Hierbij stuur ik je alvast het ‘debit advice’ dat wij van de verkoper hebben ontvangen. Ik snap heel goed
dat het geen bankafschrift is, maar daarin vind je wel alle details die ook in een bankafschrift te vinden
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zijn (de naam van de bank, rekeningnummer, IBAN nummer, corresponderende tenaamstelling).
Wij proberen inmiddels een bank statement te krijgen voor het dossier ipv een debit advice.

Als een debit advice voldoende is voor de test betaling, dan kunnen jullie de crediteur aanmaken. Wij
ontvangen daarna per direct het crediteur nummer. Als wij het crediteurnummer maandag a.s. ontvangen,
zullen wij op dezelfde dag de opdracht doen voor de testbetaling aan jullie. Dan kunnen jullie de test
betaling dinsdag a.s. doen.

Graag hoor ik of jullie hiermee voldoende hebben.

M.vr.gr.  

Van:    

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 10:09

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

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

 @MINSZW.NL&gt;;     &lt; @minszw.nl &gt;;  &lt; 

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

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Gegevens om crediteur aan te maken

Beste  ,

Zoals gisteren en vanmorgen afgesproken stuur ik je de documentatie die wij al hebben ontvangen. Deze
documenten dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Wij missen nog het bankafschrift van de Trust.

Bijgesloten vind je:

*   De bankgegevens voor de internationale betaling.

*   Het legitimatiebewijs (bestaan of existentie van  ): het memorandum re Ownerschip of

WoA by    en the certificate of incumbency.
Zoals eerder gezegd is    niet geregistreerd in de KvK omdat het een Trust is. Dat is een
juridisch principe dat geldt in Nederland en in    (en volgens mij wereldwijd). Omdat
   een dochter van    is, heb ik voor jou/jullie wel de inschrijving van    
    is een rechtspersoon, gevestigd op    (en wordt vertegenwoordigd
door functionarissen die gevestigd zijn in  ). Deze documentatie is een onderdeel van
het verkoopproces en heb ik gekregen via  onze jurist    (in de cc).    (jurist
MinFin) is ook bij dit proces betrokken.

*   Het adres van    is hetzelfde adres als van    Dat komt omdat een Trust geen

rechtspersoon is. Omdat wij de betaling aan    doen en    onze crediteur is
kunnen wij dan het adres van    gebruiken. Dit heb ik ook afgestemd met de betreffende
juristen. Het adres te gebruiken is:
      

Zodra wij de kopie van het bankafschrift ontvangen zal ik het aan jou doorsturen. Vervolgens gaan jullie
een testbetaling doen voor € 1 euro aan  .

Verder hebben wij met elkaar afgestemd dat jullie de betaling van € 175 mln alvast gaan voorbereiden
met een blokkade daarbij. Op het moment dat wij het groene licht krijgen van de inspecteurs (naar
verwachting op 21 januari), ga ik contact met jou en/of met achtervang opnemen. Jullie gaan vervolgens
de blokkade opheffen en de opdracht aan de ING geven. Van de ING heb je begrepen dat deze opdracht
voor 15:00 uur op die dag bij de ING moet zijn.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Bedankt alvast voor jou/jullie hulp en beschikbaarheid bij dit traject.

Met vriendelijke groeten,
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Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M    

  ________________________________
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:                        Mon Jan 17 11:36:42 2022
To: '
CC:                                  ' ;

' .'
Subject:                            Aanvullende informatie voor jullie dossier
Attachments: Renewed Certificate to .PDF(833KB);   .PDF(760KB)

Hallo  

Zojuist hebben wij de meest recente registratie documenten van    gekregen als eigenaar van
 . Bijgaand de aanvullende informatie voor jullie dossier.

Met vriendelijke groeten,

    
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M   10.2.e
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Van:  &lt; @minocw.nl&gt;

Verzonden: zondag 16 januari 2022 22:59

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: Reis  + ambtelijke ondersteuning (vrijdag 21 januari a.s.)   

Ha   e.a,

Morgen zoek ik even contact met   om hem bij te praten over vrijdag en hem uit te nodigen daarbij

aanwezig te zijn. Verder denk ik dat hij de aangewezen persoon is om stand-by te zijn voor onvoorzien ‘’corona roet in

het eten’’. Dat zal ik hem ook vragen. En donderdagavond meteen doorreizen naar   lijkt mij ook een goed plan.

Groeten en tot morgen,

 

————————————————————-

   

  

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 16 jan. 2022 om 21:00 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 



 Ha  ,

Ik zal contact opnemen met   en informeren naar de vlucht- en verblijfgegevens van de drie

Rijksmuseumvertegenwoordigers, en haar vragen die ook te delen met   en met  .

  heeft mij nog een hele hoop nuttige aandachtspunten meegegeven voor reis, verblijf, planning en

protocol (nogmaals veel dank,  !) Over de actiepunten die daaruit voortvloeien zal ik separaat contact opnemen

met de relevante collega’s. Voor nu,  , alvast twee dingen:
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- (deze ook voor  :) nog even afhankelijk van wat het RMA doet, maar het valt te overwegen om bij een

avondvlucht op donderdag na aankomst in  toch meteen door te reizen naar  . Het is maar een half uur

extra, en het geeft wellicht net wat meer rust de volgende ochtend.

- Het zou goed zijn om   vooraf in te lichten over het tekenmoment. Mochten er de vrijdag (of daarna

met het vervoer) bepaalde issues/formaliteiten zijn waarin hij een rol kan spelen, dan is   in elk geval

voorbereid. (Ik zou dat contact kunnen leggen, maar ik vermoed dat het in de hiërarchie gebruikelijker is als jij dat zelf

doet, of  .) Daarnaast zou je er ook nog voor kunnen kiezen   erbij te vragen in  . Mede

vanwege het feit dat het tekenmoment zal worden vastgelegd voor de documentaire van het RMA.

- Verder is het verstandig nog even goed door te denken over het scenario waarin iemand van de NL-delegatie vlak voor

of bij aankomst in FR coronapositief blijkt te zijn of anderszins niet in staat is zelf de handelingen te verrichten die nodig

zijn. De volmachten die nu in lijn zitten richting SCM zijn vanuit die optiek vrij ‘pré-corona’ qua flexibiliteit. Morgen in de

brede projectgroep  nog maar even over hebben.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 12:26 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Goedemiddag allen,

Met excuus voor mijn wat verlate antwoord, maar kom nu pas aan de mailbox toe na een wat hectische week :-).

Wat mij betreft reist     met mij mee voor de ondertekening van de SPA, hij heeft het proces van het begin tot

het einde meegemaakt en hij kan dan meteen Den Haag inseinen om het aankoopbedrag over te maken.

Ik denk dat het wijs is dat wij ook op donderdagavond vliegen, misschien kunnen we gezamenlijk met de delegatie van

het Rijks vliegen, hoewel ik pas de avondvlucht van KLM kan nemen (volgens mij is er een vlucht om 20.35 uur naar

 ) vanwege de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe bewindspersonen in de middag.

Wellicht is in   overnachten en de volgende dag naar   reizen dan de beste optie? Misschien kan  

  ons adviseren? En ik denk dat bij het Rijks   contactpersoon kan zijn voor het secretariaat. In

ieder geval denk ik dat het goed is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de delegatie van het Rijks waar het de

overnachting betreft (zelfde hotel op donderdagavond), zodat we de planning goed kunnen afstemmen.

Groeten en ik hoop dat dit voldoende antwoorden zijn voor jullie? Zo niet: weet me te vinden, ik zal sneller antwoorden

:-)!

 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 jan. 2022 om 21:29 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi   en  ,

Veel dank voor het alvast in gang zetten hiervan!

Een vaststaand tijdspad hebben we inderdaad nog niet. Wat wel duidelijk is, is het volgende:

De mensen van het Rijksmuseum reizen de donderdagavond al af, zodat zij op vrijdagochtend om 8 uur al kunnen
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starten met de inspectie van het werk. Die inspectie zal zo’n 2 uur in beslag nemen.

Op het moment dat hun onderzoek met goed resultaat is afgerond, zullen zij een document ondertekenen dat het

startschot vormt voor het ondertekenen door  , elders in de stad   in een conferentiezaaltje van het

  (zie adres onderaan mijn mail), van de koopovereenkomst. Het kan zijn dat dat niet onmiddellijk op

elkaar volgt, omdat het door het Rijksmuseum getekende document mogelijk eerst nog naar het conferentiezaaltje

moet worden gebracht. Maar het beste is als de ondertekeningshandeling door   en verkoper nog vóór het

middaguur is verricht, want de stappen daarna (betaalopdracht, wachten op bevestiging dat de betaling is ontvangen

en vervolgens formele levering) vragen om wat meer - en vooraf helaas niet vast te stellen - backup time.

In elk geval zal het dus inderdaad om een vroege vlucht heen moeten gaan en terugreis verwacht ik eerder in de loop

van de avond dan in de middag.

Wie   zal begeleiden is inderdaad (ook) nog niet bekend. De vraag staat wel al bij haar uit.

Van   kwam nog het verzoek om zo nodig ook even af te stemmen met  ivm evt corona-aspecten  

rond reis en verblijf. Hierbij heb ik haar al in de cc.

Tot slot, om veiligheidsredenen is het erg belangrijk dat er vooraf geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan het moment

van ondertekening en zeker niet het moment van vervoer van het kunstwerk. Verzoek dus om aan iedereen in deze

mailwisseling om alle planningen zeer vertrouwelijk te behandelen.

Groeten,

 

,  :

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 14 jan. 2022 om 17:13 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi  ,

N.a.v. ons telefoongesprek heb ik reisbureau VCK-travel opties gevraagd voor vluchten naar   op 21
januari,
heenreis in de ochtend (vroeg)
terugreis middag en avond.
Zodra ik meer weet laat ik het weten.

Jij ook fijn weekend en groetjes,

  
 

*Aanvragen/vragen over buitenlandse dienstreizen:  @minocw.nl

*Informatie over vliegtuig/trein/hotel boekingen zijn onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen.
*Kijk voor vertrek altijd even op de site van BuZa voor reisadviezen:
Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken

----------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

 
  
 @minocw.nl
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From:                         <  >
Sent Date:                         Mon Jan 17 11:43:09 2022
To:                                     (DJZ/PRIVAAT)
CC:                             
Subject:                            RE: From  
Attachments:                    Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 170122) vsent.doc(159KB)

Dear all,

Please find attached a draft closing memorandum describing the various steps to be taken until completion of the sale

on Friday, which includes the contact details and addresses of the storage unit and the place of signature of the SPA in

 .

Could you please kindly share your comments, if any, on such draft and insert, when available, the confirmations

pending on your side (see for example items 8, 10, 11, 16, 18, 22 and working group list (schedule 1)).

We remain available to discuss,

Many thanks,

Best regards,

 

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 10:00

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

&lt;  &gt;

Objet : RE: From  

Dear  , 

Please find attached, for your review, a draft confirmation of transfer form. This document is shared with you subject

to the review (and, as the case may be, additional comments) of our client.

Best regards,

 

 
 

 

Tel : &#

Port : &#  

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 09:18

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

  &gt;

Objet : RE: From  

Dear  , 
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From:                                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 11:50:56 2022
To:                                   Secretariaat Staatssecretaris Uslu
CC:
Subject:                            RE: Volmachten t.b.v. closing steps verwerving Vaandeldrager

Hoi                  ,

De stukken in deze zaak zijn zojuist door de printscanbalie geprint en zullen dus jullie kant op komen. Ik
realiseer me dat het niet tot jullie taak behoort, maar we geraken met dit dossier nu in zo’n hectische
fase, dat ik jullie zou willen vragen om de 3 volmachtbesluiten na ondertekening door SCM van datum te
voorzien (met stempel) en daarna gescand aan mij te mailen. Dan zal ik de rest van het proces oppakken.
(De papieren versies worden op een later moment wel opgehaald.)

Belangrijk daarbij is wel dat de volmachtbesluiten de datum 19 januari 2022 krijgen en niet eerder (later
mag evt. wel), want pas morgenavond weten we of de EK akkoord is met de aanschaf van het schilderij.

Alvast veel dank!

Groeten,

       

Van:              

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:45

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: Volmachten t.b.v. closing steps verwerving Vaandeldrager

Volmacht                                                        toegevoegd aan de zaak in proza.
Nota overeenkomstig aangevuld en takenlijn hervat.

Groeten,

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:17

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: Volmachten t.b.v. closing steps verwerving Vaandeldrager

Dankjewel       ,

In het licht van je andere mail over het uitnodigen van                bij het tekenmoment als jouw ‘corona-backup’,

zal ik de takenlijn even pauzeren en zekerheidshalve alvast ook een volmacht voor hem toevoegen. (Eerder begreep ik

van je dat hij over een structurele volmacht bezit om de staat te vertegenwoordigen, maar ik kan me voorstellen dat de

wederpartij het in voorkomend geval meteen zwart op wit wil zien.)

Groeten,
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Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 jan. 2022 om 12:30 heeft                   &lt;             @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Dag       ,

Voor het geval de volmachten niet op tijd in de GoedkeurApp verschijnen geef ik hierbij ook per mail mijn akkoord, dan

kun je in ieder geval door.

Groeten,

       

Op 14 jan. 2022 om 22:44 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Allen,

Zojuist heb ik in het kader van de komende ondertekening van de koopovereenkomst Vaandeldrager twee
volmachtverleningen incl. nota in lijn richting SCM gebracht. Omdat proza nog niet helemaal up to date is
qua vooringestelde takenlijnen, heb ik gekozen voor een workaround: het sjabloon van de takenlijn
accord. kamerbrief SCM via MOCW, maar dan met MOCW, secr. MOCW etc. er handmatig uitgehaald.
Hoop dat dat gaat werken! Daarnaast heb ik ‘m nog wat verder verkort, conform eerdere werkpraktijk bij
het dossier Vaandeldrager, d.w.z. zonder      en         (bij dezen wel in cc!) Ook geen paraaf    
(@    : als dat wel nodig was, hoor ik het wel van je!)

Omdat het Vaandeldragerdossier in proza vooralsnog beperkte machtigingen heeft, zou het kunnen
voorkomen dat een van jullie geen toegang heeft tot de documenten. Geef dat in dat geval svp snel aan,
dan zorg ik dat CEI in actie komt. Voor het gemak heb ik de betreffende documenten ook als bijlage in
deze mail opgenomen.

Zie hieronder nog de volledige takenlijn die de documenten zullen volgen:

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

                 
             beleidsmedewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T                  
           @minocw.nl
..........................................
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From:                                ,  
Sent Date:                         Mon Jan 17 11:54:01 2022
To:                                    ,  
CC:
Subject:                             FW: Inzet middelen MF ter voorbereiding Vaandeldragerdebat
Attachments:                     Mondriaan Fonds kwantitatief activiteitenoverzicht 2020.pdf(572KB); image001.png(173KB)

Hieronder nog een overzicht voor 2017-2020 voor alle regelingen gericht op beeldende kunst.

Ik stuur zo Corona.

Van:    

Verzonden: woensdag 12 januari 2022 13:06

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

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

 @mondriaanfonds.nl&gt;

Onderwerp: RE: Inzet middelen MF ter voorbereiding Vaandeldragerdebat

Beste  ,
Dank voor je bericht en vraag. We gaan er graag mee aan de gang. Maar hebben even de tijd nodig. Wanneer zou je dit uiterlijk
willen hebben?

Misschien is het goed dat we niet altijd per regeling dezelfde gegevens hebben.

*   Collectieprogramma&#8217;s:

We kunnen bijdragen per museum noemen in die periode, maar op aankoop-niveau hebben we geen data. Je ziet dus enkel de musea
en het bedrag per jaar.

*   Kunstenaarshonorarium:

We kunnen aan data leveren: de aanvrager, onze bijdrage, en de titel van de aanvraag, waarin de namen van de kunstenaars staan

(het zijn er vaak verschillende in een enkele aanvraag).

*   KunstKoop:

We kunnen enkel de namen van de galeries leveren die in die periode gebruik konden maken van de KunstKoop, en het bedrag dat
aan rente is besteed. Er is geen informatie op aankoop-niveau.

*   Kunstenaar Basis en Start

We kunnen de namen geven van de kunstenaars die een bijdrage ontvingen, plus het bedrag.

Het gaat kortom om behoorlijk ongelijksoortige informatie. Misschien is het goed er eerst even over te bellen?

Met vriendelijke groet,

   

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

Verzonden: woensdag 12 januari 2022 12:07

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

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

Onderwerp: Inzet middelen MF ter voorbereiding Vaandeldragerdebat

Dag  ,

Graag doe ik weer een beroep op je ter voorbereiding op het debat over de Vaandeldrager. Kan jij voor mij
weer zo&#8217;n handig overzicht uit AIMS halen voor de beleidsperiode 2017-2021 voor de volgende
regelingen?

*   Collectieprogramma&#8217;s

*   Kunstenaarshonorarium

*   Kunstkoopregeling

*   Kunstenaar basis, project en start?
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Deze informatie kan de Stas gebruiken om aan te geven dat er met overheidsgeld niet alleen wordt
geïnvesteerd in oude meesters maar er ook oog is voor hedendaagse kunst.

Alvast veel dank!

   

   
Beleidsmedewerker musea en roerend erfgoed
===============================

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
T    | E  @minocw.nl 10.2.e 10.2.e
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From:                        
Sent Date:                         Mon Jan 17 12:09:14 2022
To:                                      
CC:                           
Subject:                            RE: From  
Attachments:                    image001.jpg(35KB)

Ik heb haar toch nu bereikt. Zij weet niet zeker of de bank een bankafschrift heeft voor . Zij
zal het weer aanvragen en zij zal me later vandaag bellen.

Als ze het niet hebben, dan heb ik haar gevraagd voor een bevestigingsbrief van de bank, waarin ze ons
de garantie geven dat    een bankrekening daar heeft, etc.

Gr.  

Van:   

Verzonden: maandag 17 januari 2022 12:02

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

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

Onderwerp: RE: From  

Urgentie: Hoog

Hoi  ,

Ik belde haar met mijn privé telefoon maar zij nam niet op. Ik heb met haar secretaresse gesproken en
gevraagd of zij mij terug kan bellen. Mag ik haar een bericht direct sturen?

Zij moet ons het bank statement (of le relev é de compte bancaire) sturen, gelukkig heb ik ooit
gewerkt voor een franse/italiaanse bank.

Gr.  

Van:   

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:45

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

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

Onderwerp: RE: From  

Ik mag blijkbaar niet bellen naar het buitenland met mijn werk iphone (ik krijg geen verbinding).

Ik probeer het met mijn eigen tel.

Gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:35

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

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

Onderwerp: Re: From  

&#128077;

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Op 17 jan. 2022 om 11:34 heeft     &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Zeker dat zal ik gelijk doen.

Gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:33

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

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

Onderwerp: RE: From  

Ha  ,

Ai… vervelend.

Het lijkt me handig als jij rechtstreeks even belt met . Dat gaat in dit geval denk ik toch het
snelst. Zou je dat willen doen? Haar nummer is: +

Groeten,

 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:23

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

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

Onderwerp: RE: From  

Hoi  ,

Wij missen nog het bankafschrift. Ze stuurden nu een portftolio report in USD. Wij hebben er niets aan.

Gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:17

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

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

Onderwerp: FW: From  

Ha  ,

Zie bijgaand!

Groeten,

 

Van:  &lt     &gt; 

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:18

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

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

 @minfin.nl&gt;;    &lt    &gt;;  &lt; 
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From:                                               <            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Mon Jan 17 12:42:19 2022
To:                                                     
CC:
Subject:                             RE: behandeling in Eerste Kamer

Beste           

Ik probeerde je net al even te bellen.

Het gaat om            die de verkoper heeft benaderd met een hoger bod. Het veilinghuis wil liever niet met name

worden genoemd, daarom het verzoek om te spreken over een ‘internationaal veilinghuis’. Is dit zo voldoende voor

jullie?

Met hartelijke groet,

   

 

 

x 
 

x 
 

x 

Please think before you print

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:03

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

Onderwerp: RE: behandeling in Eerste Kamer

Dag    ,

Zeker ben je bij mij aan het goede adres. We zijn momenteel in volle vaart alles aan het voorbereiden.
Dit is belangrijke informatie.
Kunnen jullie die informatie over dat internationale veilinghuis en die bevestiging ook met ons delen?

Hartelijke groet,

        

   :                 &lt;            @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:01

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

Onderwerp: behandeling in Eerste Kamer
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Beste          

     heeft van de VVD de vraag gekregen of morgen in de Eerste Kamer mag worden gezegd dat er een hoger bod is.

Als deze vraag wordt gesteld, wil een van de senatoren van de VVD namelijk aangeven dat een internationaal

veilinghuis heeft bevestigd dat er een hoger bod is.      heeft aan de VVD laten weten dat men dit mag zeggen, maar

zonder namen te noemen (dus niet veilinghuis noemen en niet bron van deze informatie noemen). Het leek      goed

dat de Staatssecretaris hiervan op de hoogte is.

Ben ik bij jou aan het juiste adres om dit door te geven?

Met hartelijke groet,

   

               

                   

                                     

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print
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From:                                            
Sent Date:                         Mon Jan 17 13:27:47 2022
To:                                                                                                                       
CC:
Subject:                            FW: Inbreng PvdA

Alvast ter info. Merk op dat het ook over herstel en noodplan en corona gaat. Misschien toch handig als
aansluiting van CCW groep fysiek is. Als het lukt.

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:23

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

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

Onderwerp: Inbreng PvdA

Alvast even een korte terugkoppeling van het gesprek met Mary Fiers van de PvdA:

*   Grootste aarzeling zit hem in de timing in deze tijd van problemen en boosheid in de gratieverzoek sector

*   Wil eigenlijk een noodplan in afwachting van het herstelplan moet voorkomen dat er straks geen culturele

sector meer is om te herstellen (hier moeten we het zometeen bij het vooroverleg denk ik even over hebben)

*   Vragen over de tour en de verhouding tussen regio en randstad

*   Vragen over de waardebepaling

Van D66 volgt straks nog de volledige tekst.

Groet     

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From:  
Sent Date:                        Mon Jan 17 13:33:17 2022
To:
CC:
Subject:                            volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager
Attachments:                    Special power of attorney Rijksmuseum Representatives.docx(53KB); Special power of attorney 

 .docx(52KB); Special power of attorney  .docx(52KB); Nota ter
ondertekening - Volmachten closing steps verwerving Vaandeldrager.docx(97KB); Volmacht 2016.pdf(450KB)

Ha  

De ondertekening van de Sale and Purchase Agreement in het kader van de Vaandeldrager zit eraan te
komen. In dat kader heb ik drie volmachtbesluiten opgesteld en in lijn naar SCM gebracht.  is al
akkoord. Van pm-er SCM kwam nog de vraag of het met WJZ was afgestemd. Aangezien het in feite niet
veel anders in dan in 2016, met de verwerving van Marten en Oopjen, had ik die stap overgeslagen. Maar
voor de zekerheid bijgaand die conceptvolmachten. Ook die van 2016, destijds opgesteld door  
 , dan kun je zien hoe het toen is gegaan (in het NL, nu gekozen voor Engels, ook voor de
duidelijkheid richting verkoper). Anders dan in 2016 is dat we de handelingen die door de mensen van het
Rijksmuseum i.h.k.v. de &# ;closing steps&#  zullen worden verricht, nadrukkelijk(er) onder een
volmacht brengen (destijds was er voor hen geen volmachtbesluit). Leek mij wel zo zuiver.

Bedoeling is dat SCM ze zsm na goedkeuring van de deal in de EK (debat morgenmiddag/avond)
ondertekent.

Kunnen jullie ermee instemmen?

Ik zal zo spoedig mogelijk ook nog de Sale and Purchase Agreement met jullie delen. Die is zo goed als
gereed. Tijdens het gehele totstandkomingsproces (zo ook met de eraan voorafgaande letter of intent) is
de   jurist    van FIN,  ; ook meegewerkt aan de verwerving van
Marten en Oopjen) heel nauw betrokken geweest: zij heeft steeds meegelezen, -geschreven en -
onderhandeld.

Met vriendelijke groet,

 
   beleidsmedewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T 
 @minocw.nl
..........................................
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I hereby grant

-       

in case of absence of      full power and authority to sign on

my behalf and thus representing the State of the Netherlands, a sale and

purchase agreement with  , as trustee of  , for a purchase

price of one hundred and seventy-five million Euros (€ 175.000.000) regarding

the acquisition of the following work of art by Rembrandt van Rijn:

Oil on canvas « Le Porte Etendard » signed and dated « Rembrandt

f./1636 »

State Secretary for Education, Culture and Science,

 

Page 1 of 1

Department for Heritage and

Arts

Rijnstraat 50

Den Haag

P.O. Box 16735

2500 BJ The Hague

www.rijksoverheid.nl

Reference

Date

Subject Special power of attorney
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From:                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 15:05:50 2022
To:                               
CC:
Subject:                             FW: Gegevens om crediteur aan te maken Rembrandt 
Attachments:                    image003.jpg(8KB)

Hallo   

Update:

*   Zojuist heb ik met    gesproken.

*   Er komt geen bankafschrift omdat ze het niet hebben, maar wel een bevestigingsbrief van de bank

dat   een bankrekening heeft bij die bank. Dat was de enige oplossing die ik kon
bedenken. Dit is voor de verkoper een goed alternatief.

*      zal die brief later vandaag aan jou    sturen.

*   Daarom contact met het FDC.

*   Het FDC vond de bevestigingsbrief ook een goed alternatief en gaat morgen de test betaling doen

voor € 1. Hiervoor heb ik contact opgenomen voor de laatste administratieve stappen in SAP.

Ik moet een nota maken voor  i.v.m. de spoed betaling, dat heeft het FDC nodig (de nota moet
van    komen anders geen spoed betaling).

@   zodra ik de opdrachtbetalingen van   ontvang, krijg je een bericht van mij. Omdat in de
opdrachtbetaling staat dat er geen fysieke paraaf is vanwege thuiswerken, moet je (als gemandateerde)
wel het bericht met de opdrachten erin aan het FDC sturen (en niet via mij met cc aan jou).

Ik hoor het graag als jullie nog vragen hebben.

Gr.   

Van:  

Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:46

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

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

Onderwerp: FW: Gegevens om crediteur aan te maken Rembrandt Zp 

Urgentie: Hoog

Hallo   

Zie hieronder. Voor je gemak:

1.  Zakenpartner in SAP is   

2.  Je zal 2 verplichtingen aanmaken in SAP (€ 1 en € 175 mln)

3.  Het FDC zal een code daarna geven. Je zet die code in de betaalopdrachten

4.  Later vandaag krijg ik van je de nieuwe betaalopdrachten.

De test betaling zal morgen plaatsvinden.

Gr.   

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:11

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

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

 @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl&gt;;     &lt;

 @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;;  &lt;
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From:  
Sent Date:                        Mon Jan 17 15:19:21 2022
To: ;   
CC:  
Subject:                            RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager
Attachments:                    stcrt-2022-1075 Taakverdelingsbesluit OCW 2022.pdf(113KB)

Heeren,

Op grond van het afgelopen vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde Taakverdelingsbesluit OCW 2022 is aan

de Stas OCW (SCM) het gehele beleidsterrein inzake C&amp;M opgedragen, zonder voorbehoud zoals

bepaalde limieten bij bedragen e.d. SCM kan dus de voorgestelde volmachten afgeven zonder dat ze het risico

heeft dat ze meer volmacht dan zij zelf bevoegd is. Op grond van art. 4 van de wet over de positie van

staatssecretarissen (en minister z.p.) uit 1951 (zie bijlage voor exacte naam en vindplaats) heeft een

staatssecretaris ook de bevoegdheid om de Staat conform de Comptabiliteitswet rechtsgeldig privaatrechtelijk te

binden e.d.

Kortom, ik zie geen beletselen. Het lijkt mij in orde zo.

Wat het Engels betreft: de Staat der Nederlanden wordt niet vertaald met &#8220;the State of the

Netherlands&#8221;. Ik zou kiezen voor de Engelse benaming van de Nederlandse staat als rechtssubject in het

Volkerenrecht, want dat is in ieder geval juist: the Kingdom of the Netherlands. Waar dat in de opbouw van zin

past kun je ook the Dutch State gebruiken.

Groet,

 

 

 

wetgevingsjurist en juridisch adviseur

M 0  
E  @minocw.nl

I http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:31

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

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

Onderwerp: FW: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Ha  ,
Kun jij even meekijken en met   overleggen?   heeft aangegeven geen expertise op dit vlak te
hebben.
Dank en groeten,
  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:33

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

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

Onderwerp: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Urgentie: Hoog

Ha  ,

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.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

129

mailto:m.b.f.d.devries@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
mailto:m.c.j.kooij@minocw.nl
mailto:t.w.g.m.m.albers@minocw.nl
mailto:f.vandenbergh@minocw.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw


From:                                                  
Sent Date:                         Mon Jan 17 15:20:08 2022
To:                                                                                                                                       

                                                                  
CC:                                               
Subject:                            Fwd: Inbreng Pijlman
Attachments:                     Plenaire inbreng Henk Pijlman - debat Vaandeldrager (18-01).docx(16KB)

Ha allen, in de bijlage de inbreng van Pijlman namens D66.

Groet,

     

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 17 januari 2022 om 15:17:55 CET

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

Onderwerp: Inbreng Pijlman



Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Wetsvoorstel 35984 Wijziging incidentele supplementaire begroting OCW inzake de aanschaf van

De Vaandeldrager. Henk Pijlman D66.

Voorzitter, ook van mijn kant een warm welkom aan de nieuwe staatssecretaris van cultuur en

media. U opent vandaag de debat reeks in de tijdelijke huisvesting. We hadden graag met U

gedebatteerd op het Binnenhof in de oude zaal of in de Ridderzaal, twee rijksmonumenten , maar

die worden gerestaureerd. Nu debatteren we in een gebouw waar gelukkig veel beeldende kunst te

zien valt maar ook in een zaal waar creatieve architectuur volledig ontbreekt. Gelukkig is er wel een

prachtig kunstwerk van Navid Nuur.

 Het is mooi dat uw regeerperiode begint met een forse verhoging van het cultuurbudget,

structureel, voor de komende periode zodat de bezuinigingen van Rutte-Asscher ongedaan zijn

gemaakt. Over de invulling zullen we vast nog debatteren.

Voorzitter, De aanschaf van de Vaandeldrager van Rembrandt uit 1631 kwam ook volgens het

kabinet op een moeilijk moment. De cultuursector zit nog grotendeels op slot. Alleen de educatieve

poot is weer open. Cultuurmakers hebben het moeilijk en het is onduidelijk of met name veel

creatieve ZZP’ers de Coronacrisis wel overleven. Is er in het steunpakket dat U voorbereid steun

voor hen mogelijk nu ze niet meer gebruik kunnen maken van de Tozo regeling? Volgens onderzoek

verloren ZZP’ers in de sector 70% van hun omzet.

Dat de overheid met dit voorstel komt  zal te maken hebben met de unieke positie van dit schilderij

in het werk van Rembrandt en de positie die het in kan nemen in de collectie Nederland. Maar ook

met het gevaar dat het schilderij anders kan verdwijnen  in een particuliere collectie van een

oligarch of olie prins hetgeen de laatste jaren zo vaak is gebeurd. Het grote publiek heeft dan het

nakijken. Dat wordt nu hopelijk voorkomen. Maar hoe dan  om te gaan met het publieke sentiment

dat de overheid wel geld heeft voor een schilderij maar de culturele sector te weinig steunt in de

pandemie. Dat beeld behoeft nuancering.

De overheid heeft in tegenstelling tot wat velen menen, de culturele sector gedurende de

Coronacrisis zeer geholpen. Dat mag wel eens wat duidelijker worden uitgedragen.  Ik meen dat er

tot dusver voor 1,5miljard generieke steun is uitgekeerd en voor 1,7 miljard aan specifieke steun. In

totaal 3.2 miljard. Daarnaast konden creatieve cultuurmakers gebruik maken van algemene ZZP

regelingen voor Corona getroffenen en wordt een nieuwe steunregeling voorbereid waarover wij

nog worden geïnformeerd en waarover ik al een vraag stelde.  De vraag is hoe we na de pandemie

nieuw elan terug kunnen brengen in de sector. De extra gelden van het regeerakkoord kunnen daar

zeer behulpzaam bij zijn. Wellicht kan de staatssecretaris daar al een reflectie op geven.

130a



Voorzitter , dat “De Vaandeldrager” Rembrandt’s  eerste schilderij als zelfstandig kunstenaar , past

in de collectie Nederland , behoeft geen betoog. Het is een uniek werk dat een leemte invult in de

collectie. Het is de tweede grote aankoop van de staat na de gezamenlijk aankoop van Nederland en

Frankrijk van Maarten en Oopjen. Maar is de Rembrandt collectie daarmee compleet of ontbreken

er stukken die voor de collectie Nederland nog van belang zijn vraag ik de staatssecretaris. Meer in

het algemeen willen wij vragen wie nu welke rol vervult en voorstellen doet om tot een verdere

vervolmaking  van de collectie Nederland te komen.  Kunt u de procedure en besluitvorming

inzichtelijk maken. Door wie heeft de staat zich in dit geval laten adviseren. Hoe gaat dat in het

algemeen bij aanschaffen van het aankoopfonds en bij bijzondere stukken zoals voorgenoemde.

Voorzitter , natuurlijk is er ook discussie over de prijs die de staat betaalt voor het schilderij.

Afgelopen zaterdag beweerde kunsthistoricus Gary Schwartz in het NRC dat 175 miljoen meer dan

twee keer het hoogste bedrag is dat ooit betaald is voor een schilderij van een oude meester.

Maarten en Oopjen had hij dan overigens over het hoofd gezien. Twee pagina’s verder wordt een

Carvaggio beschreven die gewaardeerd is op   310 miljoen. Ik heb er geen oordeel over. Het

schilderij is getaxeerd en ik ga er zonder meer van uit dat de staat zich ingespannen heeft om tot de

best denkbare prijs te komen. De staat betaalt het grootste deel van de aankoop van het schilderij.

Immers naast de OCW begroting wordt de rest gefinancierd uit het museale aankoopfonds,

gefinancierd  door de overheid maar met een verschillende governance  structuur. Daarnaast

privaat geld van de Vereniging Rembrandt. En de Vrienden stichting van het Rijksmuseum. Uit het

museale aankoopfonds wordt overigens een flinke hap, 19 miljoen gehaald waardoor andere

aankopen van andere musea onder druk komen. De TK heeft om aanvulling gevraagd. Kan de

staatssecretaris aangeven of het fonds genoeg armslag heeft om zijn werk te blijven doen.

Voorzitter,  het schilderij gaat na aankoop op tournee langs Nederlandse musea in de provincies.

Dat vinden we een mooi gebaar. We worden over de tournee en de kosten nog geïnformeerd.

Voorzitter, de aankoop van dit schilderij zorgt ervoor dat de collectie Nederland met een uniek

kunstwerk verrijkt wordt dat  toegankelijk voor een ieder wordt. Op de rechtmatigheid,

doelmatigheid en uitvoerbaarheid valt ook niets aan te merken. D66 stemt dan ook van harte in met

het voorstel. We zien uit naar de beantwoording door de staatssecretaris.



From: 
Sent Date:               Mon Jan 17 15:22:15 2022
To: 

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

CC: 
Subject:            RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:          Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 170122) vsent.doc(159KB); R - Closing Certificate

(  17 01 22).docx(30KB); Redline - SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 12 01 22 and SALE AND
PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22.pdf(187KB)

Beste allen,

Bij dezen nog een nazending voor overleg eind deze middag. Vandaag ontvangen van de kant van
verkoper. Nog niet inhoudelijk naar kunnen kijken, dus appreciatie volgt vanmiddag tijdens het overleg.

Groeten,

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:21

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

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

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

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

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

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

&lt; @minfin.nl&gt;;   ( @rijksmuseum.nl)'

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

&lt; @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Beste allen,

Vanmiddag om 17.15u is er weer een overleg over het aankoopproces van de Rembrandt.
Bij deze het verslag van vorige week en de agenda van vanmiddag. Mogelijk krijgen jullie nog bijlagen
nagestuurd.
Deze week spant het erom.

Hartelijke groet,

Senior beleidsmedewerker/ 

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&
#8230;.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#82
30;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
T +31 6 46 84 93 93
E  @minocw.nl

www.cultuursubsidie.nl
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 15:56:56 2022
To: 
CC: 
Subject:                            inbreng debat Vaandeldrager 16 uur
Attachments:                    inbreng stand senatoren EK-debat.docx(29KB); B-dossier WGO Vaandeldrager.docx(65KB)

Dag allen,

Veel is al op papier. Nu kunnen we voor het a-dossier concretere QenA&#8217;s maken. Lukt het jullie. Ik
heb de namen gezet. @  :  jij hebt er 1. Lukt het nog voor 17:30 uur iets aan te leveren. Ze leest
veel in ibabs dus waarschijnlijk lukt het mij om vandaag alvast een eerste stuk in haar ibabs te zetten. Zie
het b-dossier

Met vriendelijke groet,
  
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Directie Erfgoed &amp; Kunsten
Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | IPC 3300 | 2500 BJ Den Haag
M:    E:  @minocw.nl
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Mary Fiers PvdA

·       Grootste aarzeling zit hem in de timing in deze tijd van problemen en boosheid in de

gratieverzoek sector

·      Wil eigenlijk een noodplan in afwachting van het herstelplan moet voorkomen dat er straks

geen culturele sector meer is om te herstellen (hier moeten we het zometeen bij het
vooroverleg denk ik even over hebben)

·      Vragen over de tour en de verhouding tussen regio en randstad

·      Vragen over de waardebepaling

Klip-Martin VVD

·       Hoe kijkt de regering aan tegen een nationaal aankoopfonds?

·      Is het reeel om te veronderstellen dat de opbrengst op een veiling hoger zou zijn geweest?

·      Eens dat het schilderij naast de cultuurhistorische waarde ook een historische waarde heeft

(burgermaatschappij)?

D66

Wetsvoorstel 35984 Wijziging incidentele supplementaire begroting OCW inzake de aanschaf van

De Vaandeldrager. Henk Pijlman D66.

Voorzitter, ook van mijn kant een warm welkom aan de nieuwe staatssecretaris van cultuur en

media. U opent vandaag de debat reeks in de tijdelijke huisvesting. We hadden graag met U

gedebatteerd op het Binnenhof in de oude zaal of in de Ridderzaal, twee rijksmonumenten , maar

die worden gerestaureerd. Nu debatteren we in een gebouw waar gelukkig veel beeldende kunst te

zien valt maar ook in een zaal waar creatieve architectuur volledig ontbreekt. Gelukkig is er wel een

prachtig kunstwerk van Navid Nuur.

 Het is mooi dat uw regeerperiode begint met een forse verhoging van het cultuurbudget,

structureel, voor de komende periode zodat de bezuinigingen van Rutte-Asscher ongedaan zijn

gemaakt. Over de invulling zullen we vast nog debatteren.

Voorzitter, De aanschaf van de Vaandeldrager van Rembrandt uit 1631 kwam ook volgens het

kabinet op een moeilijk moment. De cultuursector zit nog grotendeels op slot. Alleen de educatieve

poot is weer open. Cultuurmakers hebben het moeilijk en het is onduidelijk of met name veel

creatieve ZZP’ers de Coronacrisis wel overleven. Is er in het steunpakket dat U voorbereid steun

voor hen mogelijk nu ze niet meer gebruik kunnen maken van de Tozo regeling? Volgens onderzoek

verloren ZZP’ers in de sector 70% van hun omzet.

132a



Dat de overheid met dit voorstel komt  zal te maken hebben met de unieke positie van dit schilderij

in het werk van Rembrandt en de positie die het in kan nemen in de collectie Nederland. Maar ook

met het gevaar dat het schilderij anders kan verdwijnen  in een particuliere collectie van een

oligarch of olie prins hetgeen de laatste jaren zo vaak is gebeurd. Het grote publiek heeft dan het

nakijken. Dat wordt nu hopelijk voorkomen. Maar hoe dan  om te gaan met het publieke sentiment

dat de overheid wel geld heeft voor een schilderij maar de culturele sector te weinig steunt in de

pandemie. Dat beeld behoeft nuancering.

De overheid heeft in tegenstelling tot wat velen menen, de culturele sector gedurende de

Coronacrisis zeer geholpen. Dat mag wel eens wat duidelijker worden uitgedragen.  Ik meen dat er

tot dusver voor 1,5miljard generieke steun is uitgekeerd en voor 1,7 miljard aan specifieke steun. In

totaal 3.2 miljard. Daarnaast konden creatieve cultuurmakers gebruik maken van algemene ZZP

regelingen voor Corona getroffenen en wordt een nieuwe steunregeling voorbereid waarover wij

nog worden geïnformeerd en waarover ik al een vraag stelde.  De vraag is hoe we na de pandemie

nieuw elan terug kunnen brengen in de sector. De extra gelden van het regeerakkoord kunnen daar

zeer behulpzaam bij zijn. Wellicht kan de staatssecretaris daar al een reflectie op geven.

Voorzitter , dat “De Vaandeldrager” Rembrandt’s  eerste schilderij als zelfstandig kunstenaar , past

in de collectie Nederland , behoeft geen betoog. Het is een uniek werk dat een leemte invult in de

collectie. Het is de tweede grote aankoop van de staat na de gezamenlijk aankoop van Nederland en

Frankrijk van Maarten en Oopjen. Maar is de Rembrandt collectie daarmee compleet of ontbreken

er stukken die voor de collectie Nederland nog van belang zijn vraag ik de staatssecretaris. Meer in

het algemeen willen wij vragen wie nu welke rol vervult en voorstellen doet om tot een verdere

vervolmaking  van de collectie Nederland te komen.  Kunt u de procedure en besluitvorming

inzichtelijk maken. Door wie heeft de staat zich in dit geval laten adviseren. Hoe gaat dat in het

algemeen bij aanschaffen van het aankoopfonds en bij bijzondere stukken zoals voorgenoemde.

Voorzitter , natuurlijk is er ook discussie over de prijs die de staat betaalt voor het schilderij.

Afgelopen zaterdag beweerde kunsthistoricus Gary Schwartz in het NRC dat 175 miljoen meer dan

twee keer het hoogste bedrag is dat ooit betaald is voor een schilderij van een oude meester.

Maarten en Oopjen had hij dan overigens over het hoofd gezien. Twee pagina’s verder wordt een

Carvaggio beschreven die gewaardeerd is op   310 miljoen. Ik heb er geen oordeel over. Het

schilderij is getaxeerd en ik ga er zonder meer van uit dat de staat zich ingespannen heeft om tot de

best denkbare prijs te komen. De staat betaalt het grootste deel van de aankoop van het schilderij.

Immers naast de OCW begroting wordt de rest gefinancierd uit het museale aankoopfonds,

gefinancierd  door de overheid maar met een verschillende governance  structuur. Daarnaast

privaat geld van de Vereniging Rembrandt. En de Vrienden stichting van het Rijksmuseum. Uit het

museale aankoopfonds wordt overigens een flinke hap, 19 miljoen gehaald waardoor andere

aankopen van andere musea onder druk komen. De TK heeft om aanvulling gevraagd. Kan de

staatssecretaris aangeven of het fonds genoeg armslag heeft om zijn werk te blijven doen.

Voorzitter,  het schilderij gaat na aankoop op tournee langs Nederlandse musea in de provincies.

Dat vinden we een mooi gebaar. We worden over de tournee en de kosten nog geïnformeerd.



Voorzitter, de aankoop van dit schilderij zorgt ervoor dat de collectie Nederland met een uniek

kunstwerk verrijkt wordt dat  toegankelijk voor een ieder wordt. Op de rechtmatigheid,

doelmatigheid en uitvoerbaarheid valt ook niets aan te merken. D66 stemt dan ook van harte in met

het voorstel. We zien uit naar de beantwoording door de staatssecretaris.

Inbreng GL

·       In algemene zin wel voorstander van het aankopen van dit soort werken maar het moment

is wel ingewikkeld in de huidige situatie.

·      Wat gaat het kabinet doen om ook dienmakers te helpen? Hoeveel mensen zijn er

afgehaakt of in de financiële problemen halen. Wat gaat de stas doen om te zorgen dat die
positie verbetert?

·      Wat gaat Nederland doen met het Europees Herstelfonds? Resolutie om 2% daarvan te

oormerken voor de culturele sector. Hier is ook een motie over aangenomen.

·      Kennen we deze brief? https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-Creatieve-
Coalitie-vangnetregeling.pdf

https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-Creatieve-Coalitie-vangnetregeling.pdf
https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-Creatieve-


From:                                                      
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:00:36 2022
To:                                                
CC:                                                                                                             
Subject:                            Re: Inbreng GroenLinks

ANtwoord op het RRF is: Het kabinet (ministerie van Fin) werkt hieraan en zal dit betrekken bij haar voorstel

dat tzt aan de Kamers al worden voorgelegd.

                       

                            

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &#                    

e-mail:                   @minocw.nl

Op 17 jan. 2022 om 15:33 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



*   In algemene zin wel voorstander van het aankopen van dit soort werken maar het moment is wel

ingewikkeld in de huidige situatie.

*   Wat gaat het kabinet doen om ook dienmakers te helpen? Hoeveel mensen zijn er afgehaakt of in de

financiële problemen halen. Wat gaat de stas doen om te zorgen dat die positie verbetert?

*   Wat gaat Nederland doen met het Europees Herstelfonds? Resolutie om 2% daarvan te oormerken voor

de culturele sector. Hier is ook een motie over aangenomen.

*   Kennen we deze brief? https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-Creatieve-Coalitie-vangnetregeling.pdf

    

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 13:42 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

 

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 17 januari 2022 om 13:30:25 CET

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

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

&lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Inbreng VVD

  Klip-Martin heeft eigenlijk drie belangrijke vragen:

*   Hoe kijkt de regering aan tegen een nationaal aankoopfonds?

*   Is het reeel om te veronderstellen dat de opbrengst op een veiling hoger zou zijn geweest?

*   Eens dat het schilderij naast de cultuurhistorische waarde ook een historische waarde heeft

(burgermaatschappij)?

Groet,    

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 13:23 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:

  Alvast even een korte terugkoppeling van het gesprek met Mary Fiers van de PvdA:

*   Grootste aarzeling zit hem in de timing in deze tijd van problemen en boosheid in de gratieverzoek sector

*   Wil eigenlijk een noodplan in afwachting van het herstelplan moet voorkomen dat er straks geen

culturele sector meer is om te herstellen (hier moeten we het zometeen bij het vooroverleg denk ik even

over hebben)

*   Vragen over de tour en de verhouding tussen regio en randstad

*   Vragen over de waardebepaling

Van D66 volgt straks nog de volledige tekst.

Groet,    
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From:                                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:01:08 2022
To:                                                                                    
CC:
Subject:                             RE: Publiciteit rond Vaandeldrager

Hoi        

Ik leg net                 van het Rijksmuseum neer, en ik bel je graag nog even!

Groet,

       

Met vriendelijke groet,

              

                                         

Directie Communicatie

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

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

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

M:             

             @minocw.nl

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:45

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

       &lt;             @minocw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Publiciteit rond Vaandeldrager

Beste                 ,

In verband met het EK-debat van morgen stuur ik jullie onderstaande ook nog even. Het is belangrijk dat

SCM dit ook goed in gedachten houdt tijdens het debat.

@      : jij had al een beknopte versie ontvangen in de mail waarmee ik                  van het

Rijksmuseum in contact bracht met jou. Heb jij een dezer dagen nog even tijd om te bellen over een

mogelijke woordvoeringslijn, mochten er wel voortijdig berichten verschijnen?

Vriendelijke groet,

       

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

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 23:41

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

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

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

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

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

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

                       &lt;               @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Publiciteit rond Vaandeldrager

Beste allen,

Met het EK-debat gaan we volgende week een beslissende fase in ten aanzien van de verwerving van de

Vaandeldrager. Het is daarom dat ik, mede namens het Rijksmuseum, voor de zekerheid nog even het volgende onder

de aandacht wil brengen. Wanneer de deal gesloten is en het werk geleverd aan de staat, kan er daarover op dat

moment nog géén ruchtbaarheid worden gegeven. Het werk zal immers moeten worden vervoerd naar Nederland en

dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Elk detail over het moment van tekenen, overdracht, maar zeker het moment van

vervoer, kan, als het publiek wordt, ten koste gaan van die veiligheid. Daarom het dringende verzoek om de komende

tijd prudent om te blijven gaan met alle informatie rondom de ‘closing steps’ van deze deal. Niet eerder dan dat het

werk zich veilig op locatie in Nederland bevindt, kan er door ons en het Rijksmuseum publiciteit worden gegeven aan

een succesvolle overdracht.

Groeten en goed weekend gewenst!

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                            
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:19:52 2022
To:                           ;   
CC:                                 
Subject:                             RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager
Attachments:                    image001.jpg(27KB)

Dank  !

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:18

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

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

Onderwerp: RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Hoi!

Ik heb ook nog even gekeken, maar heb verder niets toe te voegen. Prima wat mij betreft &#128522;.

Groet,

 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:07

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

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

Onderwerp: RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Akkoord  !

Liberae sunt nostrae cogitationes!

 

wetgevingsjurist en juridisch adviseur

M   
E  @minocw.nl

I http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:06

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

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

Onderwerp: RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Ha   

Veel dank voor jouw snelle blik en deskundige oordeel!

Als het gaat om volkenrechtelijke kwesties zou ik ook kiezen voor the Kingdom of the Netherlands. Maar
hier gaat in essentie ‘gewoon’ om een zakelijke en civielrechtelijke verbintenis. Voor zover mij bekend is
dan the State of the Netherlands dan gebruikelijker. Zie bijvoorbeeld de Engelse vertaling van de ARVODI:

Hoe dan ook, eerder in dit aankoopproces is de term the State of the Netherlands al gebruikt (o.a. bij de
letter of intent), zo ook bij de verwerving van de huwelijksportretten in 2016 (zelfde advocaat aan zijde
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verkoper). Consistentie lijkt me niet onbelangrijk.

Groeten,

  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:19

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

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

Onderwerp: RE: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Urgentie: Hoog

Heeren,

Op grond van het afgelopen vrijdag in de Staatscourant gepubliceerde Taakverdelingsbesluit OCW 2022 is aan

de Stas OCW (SCM) het gehele beleidsterrein inzake C&amp;M opgedragen, zonder voorbehoud zoals

bepaalde limieten bij bedragen e.d. SCM kan dus de voorgestelde volmachten afgeven zonder dat ze het risico

heeft dat ze meer volmacht dan zij zelf bevoegd is. Op grond van art. 4 van de wet over de positie van

staatssecretarissen (en minister z.p.) uit 1951 (zie bijlage voor exacte naam en vindplaats) heeft een

staatssecretaris ook de bevoegdheid om de Staat conform de Comptabiliteitswet rechtsgeldig privaatrechtelijk te

binden e.d.

Kortom, ik zie geen beletselen. Het lijkt mij in orde zo.

Wat het Engels betreft: de Staat der Nederlanden wordt niet vertaald met “the State of the Netherlands”. Ik

zou kiezen voor de Engelse benaming van de Nederlandse staat als rechtssubject in het Volkerenrecht, want dat

is in ieder geval juist: the Kingdom of the Netherlands. Waar dat in de opbouw van zin past kun je ook the

Dutch State gebruiken.

Groet,

 

Liberae sunt nostrae cogitationes!

 

wetgevingsjurist en juridisch adviseur

M   
E  @minocw.nl

I http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:31

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

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

Onderwerp: FW: volmachten t.b.v. Rembrandts Vaandeldrager

Ha    
Kun jij even meekijken en met   overleggen?   heeft aangegeven geen expertise op dit vlak te
hebben.
Dank en groeten,
   

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:33
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From:                                                      
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:24:48 2022
To:                                                            
CC:                                                                                   
Subject:                             Re: Memo aan het FDC - aankoop schilderij
Attachments:                     memo aan het FDC.docx(94KB); Untitled Attachment

Akkoord.

                       

                            

Ministerie van OCW

Op 17 jan. 2022 om 16:17 heeft                          &lt;         @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Hallo              

Hierbij verzoek ik je toestemming om je digitale handtekening te gebruiken in bijgesloten memo.
Dit memo moet ik straks aan het FDC sturen als onderdeel van het betalingsproces (aankoop schilderij
Rembrandt).
Ze accepteren alleen een memo van              om een spoed betaling te doen (vanmiddag gehoord).
De test betaling zal morgen plaatsvinden.
Graag je snelle reactie.

@      : zorg jij ervoor dat ik het memo krijg met de handtekening van              na haar akkoord?
Bedankt alvast!

Met vriendelijke groeten,

                       
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M            10.2.e
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Van:                

                              

Aan: het FDC

datum: 17 januari 2022

Memo

Er moeten twee internationale betalingen met spoed uitgevoerd worden, te

weten:

1)   Test betaling voor een bedrag van € 1;

2)   Een betaling voor een bedrag van € 175 mln.

Aanvullende informatie m.b.t. deze spoed betalingen zijn al afgestemd met

jullie contact persoon bij de afdeling F&C, OCW.

Pagina 1 van 1
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 16:29:37 2022
To: ;  ;   
CC:
Subject:                            RE: Gegevens om crediteur aan te maken Rembrandt 
Attachments:                    memo aan het FDC.pdf(110KB); image001.jpg(8KB)

Hierbij.

Gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:06

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

Onderwerp: FW: Gegevens om crediteur aan te maken Rembrandt 

Urgentie: Hoog

Hallo   

Update:

*   Zojuist heb ik met    gesproken.

*   Er komt geen bankafschrift omdat ze het niet hebben, maar wel een bevestigingsbrief van de bank

dat   een bankrekening heeft bij die bank. Dat was de enige oplossing die ik kon
bedenken. Dit is voor de verkoper een goed alternatief.

*      zal die brief later vandaag aan jou    sturen.

*   Daarom contact met het FDC.

*   Het   vond de bevestigingsbrief ook een goed alternatief en gaat morgen de test betaling doen

voor € 1. Hiervoor heb ik contact opgenomen voor de laatste administratieve stappen in SAP.

Ik moet een nota maken voor  i.v.m. de spoed betaling, dat heeft het FDC nodig (de nota moet
van    komen anders geen spoed betaling).

@ : zodra ik de opdrachtbetalingen van   ontvang, krijg je een bericht van mij. Omdat in de
opdrachtbetaling staat dat er geen fysieke paraaf is vanwege thuiswerken, moet je (als gemandateerde)
wel het bericht met de opdrachten erin aan het   sturen (en niet via mij met cc aan jou).

Ik hoor het graag als jullie nog vragen hebben.

Gr.   

Van:  

Verzonden: maandag 17 januari 2022 14:46

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

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

Onderwerp: FW: Gegevens om crediteur aan te maken Rembrandt 

Urgentie: Hoog

Hallo  ,

Zie hieronder. Voor je gemak:

1.  Zakenpartner in SAP is   

2.  Je zal 2 verplichtingen aanmaken in SAP (€ 1 en € 175 mln)

3.  Het FDC zal een code daarna geven. Je zet die code in de betaalopdrachten

4.  Later vandaag krijg ik van je de nieuwe betaalopdrachten.

De test betaling zal morgen plaatsvinden.
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Van:  

  

Aan: het  

 

datum: 17 januari 2022

 Pagina 1 van 1

  

Rijnstraat 50

Den Haag

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

  

T 

@minocw.nl

Onze referentie

Spoed betaling

Datum

17 januari 2022

Memo  

Er moeten twee internationale betalingen met spoed uitgevoerd worden, te

weten:

1) Test betaling voor een bedrag van € 1;

2) Een betaling voor een bedrag van € 175 mln.

Aanvullende informatie m.b.t. deze spoed betalingen zijn al afgestemd met jullie

contact persoon bij de afdeling F&C, OCW.
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 16:31:12 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Spreekschets MSC EK debat 18 januari.docx
Attachments:                    Spreekschets MSC EK debat 18 januari.docx(23KB)

Dag   

Hierbij de aangepaste spreekschets zoals net besproken. Voor het overzicht stuur ik een versie met

wijzigingen bijhouden.

Ok zo?

Hartelijke groet,
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From:                                            
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:33:55 2022
To:                                                 
CC:                                                                                    
Subject:                            RE: Vaandeldrager

Hallo     

Benieuwd naar jullie plan, hou je ons op de hoogte voordat jullie eea ook aan de nieuwe Stas willen sturen
(zij doet echt de cultuur en media portefeuille, Dijkgraaf niet). Graag collega            hierbij
betrekken.

En de Vaandeldrager.. we gaan nog bekijken hoe die tour te organiseren. Daarvoor verwijs ik je naar de
collega’s                 en                  . Zij zijn nu nog heel druk met het EK debat morgen maar
zullen tzt je op de hoogte houden.
Groet,
    

Van               &lt          @alkmaar.nl&gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:48

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

Onderwerp: Vaandeldrager

Hoi     ,

Eerder hebben we elkaar gesproken over het Regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord. Dit profiel is inmiddels

gereed en zal binnenkort aan de Minister OCW en staatssecretaris worden aangeboden.

Ik heb voor nu een vraag. Morgen beslist de Eerste Kamer over de aanschaf van De Vaandeldrager. Als de aanschaf

definitief is, dan zal De Vaandeldrager een tour maken langs de twaalf provincies. Hoe deze tour er precies uit gaat zien

zal – zoals we hebben begrepen – binnenkort bekend gemaakt worden. Is er wellicht al een instelling aangewezen, die

belast wordt met de organisatie van de provinciale tour? Vanuit de gemeenteraad van Alkmaar is verzocht om

inspanningen te verrichten om de Vaandeldrager naar Alkmaar te halen. Ook heeft de directeur van het Stedelijk

Museum Alkmaar vorige maand contact gezocht met het Rijksmuseum met hetzelfde doel. Je begrijpt dat we wat

aanknopingspunten zoeken om aan het verzoek van de raad met resultaat tegemoet te komen.

Wellicht kun jij mijn vraag voorzien van een antwoord? Of kun je mijn vraag doorzetten naar een college die mijn vraag

kan voorzien van een antwoord?

Alvast dank voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,
            
                            
Gemeente Alkmaar
Tel.                 
www.alkmaar.nl

aanwezig op:               
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From:  
Sent Date:                        Mon Jan 17 16:42:25 2022
To: 
CC:  
Subject:                            Plenaire inbreng Henk Pijlman - debat Vaandeldrager (18-01).docx
Attachments:                    Plenaire inbreng Henk Pijlman - debat Vaandeldrager (18-01).docx(22KB)

Hi    
Ik heb vast de vragen uit de inbreng van D66 gedestilleerd en er al zo goed als ik kon antwoord gegeven.
Kijken jullie mee en vul je aan (met wijzigingen bijhouden?)
Ik ga nu vast bezig met de andere fracties.
h. gr.    
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 16:42:27 2022
To: 
CC: 

  
Subject:                            spoed betaling getekend memo
Attachments:                    memo aan het FDC.pdf(110KB)

Hallo  

Bijgesloten stuur ik je het getekende memo door    m.b.t. de spoed betaling(en). De
betaalopdrachten krijg je later vandaag.

Met vriendelijke groeten,

    
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M   10.2.e
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From:                               No-reply <noreply@ocw.local>
Sent Date:                         Mon Jan 17 16:58:29 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            Taak 'Accorderen uit Tas SCM' voor zaak 1223710 akkoord

    Proza

                van is akkoord gegaan op de taak 'Accorderen uit Tas
SCM' uit de takenlijn 'Accord. SCM 14-01-2022 22:18:16' van zaak
1223710.

                van heeft de volgende opmerking meegegeven:

Stukken zijn getekend en al in het bezit van het secretariaat
E&amp;K op d.d. 17-01-2022.     

De taak 'Accorderen uit Tas SCM' is afgedaan.

Open de takenlijn Accord. SCM 14-01-2022 22:18:16

Open de zaak  Volmachten closing steps verwerving Vaandeldrager

1223710  |  Overig  |  E&amp;K  |                
Deadline:

Voor vragen kunt u terecht bij:
Proza Servicedesk

(                
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 17:13:14 2022
To: 
CC:
Subject:                            RE: inbreng debat Vaandeldrager 16 uur

VVD

Eens dat het schilderij naast de cultuurhistorische waarde ook een historische waarde heeft
(burgermaatschappij)?

*   Het is een uitzonderlijk kunstwerk van een uitzonderlijke meester

*   Hij was dertig jaar oud toen hij De Vaandeldrager schilderde, en was juist voor zichzelf
begonnen. Met dit schilderij wilde hij bij uitstek laten zien wat hij als
volleerd schilder kon. Tegelijkertijd toonde hij met dit kunstwerk de ambitie om een
groepsportret te schilderen voor de stadswachten van Amsterdam. Daarin slaagde hij zes
jaar later, toen hij de opdracht verwierf om De Nachtwacht te schilderen.

*   Het onderwerp van zijn schilderij is een vaandeldrager. Die is ook historisch interessant
binnen de context van de schutterijen in de 17de eeuw. 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.

  

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:   

fax:   

e-mail:  @minocw.nl

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:57

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

Onderwerp: inbreng debat Vaandeldrager 16 uur

Dag allen,

Veel is al op papier. Nu kunnen we voor het a-dossier concretere QenA&#8217;s maken. Lukt het jullie. Ik
heb de namen gezet. @  :  jij hebt er 1. Lukt het nog voor 17:30 uur iets aan te leveren. Ze leest
veel in ibabs dus waarschijnlijk lukt het mij om vandaag alvast een eerste stuk in haar ibabs te zetten. Zie
het b-dossier

Met vriendelijke groet,
   
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Directie Erfgoed &amp; Kunsten
Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | IPC 3300 | 2500 BJ Den Haag
M:    E:  @minocw.nl

Aanwezig op   
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From:                                
Sent Date:                         Mon Jan 17 17:15:26 2022
To:                                  
CC:                                
Subject:                            FW: From  
Attachments:                    Reference Letter_ .pdf(88KB)

Ha   

Zie bijgaand. Hebben we hier genoeg aan?

Groeten,

  

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:08

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

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

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

&lt;  &gt;

Onderwerp: RE: From   

Dear  ,

Rothschild has indicated to us that they do not have a “bank statement” other than the portfolio statement shared this

morning.

Therefore, and as discussed with your finance department today, please find attached a letter by the bank certifying

that the trust has an account opened in their books and sharing the details of such bank account.

Could you please kindly confirm that this is sufficient to initiate the test payment tomorrow morning ?

Many thanks,

Best regards,

 

 

Tel : +

Port : +

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 09:18

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

  &gt;

Objet : RE: From  

Dear   

Please find attached a redacted portfolio bank statement shared by Rothschild. I trust that this document should be

sufficient to create a creditor in your system. If not, do not hesitate to reach me on my cellphone to discuss.
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From:                              
Sent Date:                         Mon Jan 17 17:35:51 2022
To:                                 
CC:
Subject:                            FW: Betaalopdrachten
Attachments:                    Test betaling de Vaandeldrager 2022.docx(35KB); Betalingsopdracht de Vaandeldrager 2022.docx(34KB)

En dan had ik de cc nog moeten doen& 

Van:  

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:35

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

&lt; @minszw.nl&gt;; ' @MINSZW.NL' &lt; @MINSZW.NL&gt;; 

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

Onderwerp: FW: Betaalopdrachten

Hallo  

Hierbij stuur ik je de betaalopdrachten zoals afgesproken met . Ik ben gemandateerd voor deze
betaalopdrachten bij de afdeling F&amp;C/OCW.

Mocht je nog vragen hierover hebben, dan kan je svp contact opnemen met .

Met vriendelijke groeten,

  
   
Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
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                   Betalingsopdracht OCW.

Gegevens aanvrager:

Naam aanvrager:   

Directie / afdeling: MenC / F&C

Aandachtspunten bij betalingsopdracht OCW:
·        Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

·        Bij dit formulier moet een bijlage toegevoegd worden van NAW- en betaalgegevens. Anders

wordt de betaalopdracht niet in behandeling genomen.

·        Opdrachten kunnen worden gestuurd naar:  @minszw.nl

Informatie betaalgegevens:

Zakenpartnernummer:   

Naam zakenpartner:  

Adres / postbus     

Postcode:   Woonplaats:  

Reden van betaling: Test overmaking naar bank in  

Soort betaling: Buitenland

Factuurdatum (zie bijgevoegde factuur): 17-01-2022

Factuurnummer (zie bijgevoegde factuur,
maximaal 16 posities in veld referentie)

Test payment

Bedrag in euro’s €.1,00
Betalen in vreemde
valuta:

Voorschot: Nee

Ten gunste van bankrekening:
SWIFT Code:

   
 

Tekst (vermelden bij betaling): Invoice Number: Test payment

Boekingsgegevens / referentie:
(budgetplaats - budgetpositie
/grootboekrekening/verplichtingennummer)

 Extern. Refr.  
 Rubricering:  
Verpl.nummer: 

Tekst journaalpost:
(indien afwijkend van referentie)

Akkoord gemandateerde:

Naam gemandateerde:   

Directie / afdeling: M&C/F&C

Paraaf:

(Geen fysieke paraaf vanwege thuiswerken)

Datum: 17-01-2022
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                   Betalingsopdracht OCW.

Gegevens aanvrager:

Naam aanvrager:   

Directie / afdeling: MenC / F&C

Aandachtspunten bij betalingsopdracht OCW:
·        Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

·        Bij dit formulier moet een bijlage toegevoegd worden van NAW- en betaalgegevens. Anders

wordt de betaalopdracht niet in behandeling genomen.

·        Opdrachten kunnen worden gestuurd naar:  @minszw.nl

Informatie betaalgegevens:

Zakenpartnernummer:   

Naam zakenpartner:  

Adres / postbus     

Postcode:    Woonplaats:   

Reden van betaling: Aankoop schilderij De Vaandeldrager van
Rembrandt

Soort betaling: Buitenland

Factuurdatum (zie bijgevoegde factuur): 21-01-2022

Factuurnummer (zie bijgevoegde factuur,
maximaal 16 posities in veld referentie)

Bedrag in euro’s €.175.000.000
Betalen in vreemde
valuta:

Voorschot: Nee

Ten gunste van bankrekening:
SWIFT Code:

   
 

Tekst (vermelden bij betaling): Invoice Number:

Boekingsgegevens / referentie:
(budgetplaats - budgetpositie
/grootboekrekening/verplichtingennummer)

Extern. Refr.   
Rubricering:  
Verplichtingennummer:  

Tekst journaalpost:
(indien afwijkend van referentie)

Akkoord gemandateerde:

Naam gemandateerde:   

Directie / afdeling: M&C/F&C

Paraaf:

(Geen fysieke paraaf vanwege thuiswerken)

Datum: 21-01-2022
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 17 17:45:01 2022
To: 
CC: 

  
Subject:                             Bevestigingsbrief van de bank
Attachments:                     Reference Letter_ .pdf(88KB)

Hoi  

Bijgesloten stuur ik je de &# reference letter&# ; waarin de bank ons bevestigt dat  
een rekening met dit bank heeft (daarin vinden jullie alle bankgegevens).

  heeft je net ook de betaalopdrachten gestuurd.

Graag krijg ik een seintje van je morgen nadat de test betaling heeft plaatsgevonden. Ik laat je ook weten
wanneer de verkoper de test betaling krijgt.

Volgens mij hebben wij alle benodigde informatie aan jullie gestuurd.

Neem contact met mij op als je nog vragen hebt.

Met vriendelijke groeten,

   
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
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From:                                
Sent Date:                         Mon Jan 17 17:56:17 2022
To:                              ,  
CC:                                
Subject:                            RE: From  

Fijn, dank voor je snelle bevestiging!

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:16

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

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

Onderwerp: RE: From  

Dit is helemaal goed. Merci!

Gr.   

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:15

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

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

Onderwerp: FW: From  

Ha  ,

Zie bijgaand. Hebben we hier genoeg aan?

Groeten,

  

Van:  &lt   &gt; 

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:08

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

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

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

  &gt;

Onderwerp: RE: From   

Dear  ,

Rothschild has indicated to us that they do not have a “bank statement” other than the portfolio statement shared this

morning.

Therefore, and as discussed with your finance department today, please find attached a letter by the bank certifying

that the trust has an account opened in their books and sharing the details of such bank account.

Could you please kindly confirm that this is sufficient to initiate the test payment tomorrow morning ?

Many thanks,

Best regards,
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From:                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 18:30:35 2022
To:                                    

 
CC: 
Subject:                            instructies debat 18-1 vaandeldrager
Attachments:                    Bemensing en werkafspraken WGO EK 18 januari 2022.docx(24KB)

Dag allen,

Allereerst. De EK en TK stukken zijn verstuurd naar de Kamers.

Nu even stvz proces.

*   Bijgaand ontvangen jullie de werkinstructie voor het debat.

*   De opmerkingen van SCM op de spreekschetsen zijn verwerkt. In haar ibabs treft ze de allerlaatste

versie aan.

*   Het a-dossier is in de maak en ligt nu bij  . De inbreng tot aan SGP is verwerkt. Meer

hierover volgt

Morgen 9:30 uur zijn    en ik in de Hoftoren. Rond een uur of 12 uur mogen we aanwezig zijn in het
gebouw van de EK. Het vooroverleg met SCM start om 13:30 uur.

Een fijne avond.

 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:02

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

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

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

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

Onderwerp: Dieetwensen ivm debat EK

Ha allen,

Morgen vindt van 13:30 uur tot circa 21:00 uur het debat plaats in de Eerste Kamer over de
Vaandeldrager. Graag inventariseer ik of je specifieke dieetwensen hebt en of je bij de lunch en het diner
aanwezig bent? Graag hoor ik dit voor vandaag 16:30 uur ivm het contact met de Eerste Kamer.

Met vriendelijke groet,
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From:                                            
Sent Date:                         Mon Jan 17 18:37:31 2022
To:                                                                                                                                       

              
CC:
Subject:                            Inbreng EK
Attachments:                     Inbreng EK-debat Vaandeldrager.docx(570KB)

Hier ook voor jullie nog even alle inbreng op een rij en op volgorde van sprekers.
Mogelijk volgt er morgen nog info van SP en/of van PvdD, maar dit is alvast het belangrijkste.
Tot morgen!

Groet,    
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Veldhoen – GroenLinks

8 minuten

·       In algemene zin wel voorstander van het aankopen van dit soort werken maar het moment

is wel ingewikkeld in de huidige situatie

·      Wat gaat het kabinet doen om ook die makers te helpen? Hoeveel mensen zijn er afgehaakt

of in de financiële problemen geraakt? Wat gaat u doen om te zorgen dat die positie
verbetert?

·      Wat gaat Nederland doen met het Europees Herstelfonds? Resolutie om 2% daarvan te

oormerken voor de culturele sector. Hier is ook een motie over aangenomen.

·      Wat is de reactie op de voorstellen uit de brief van de Creatieve Coalitie?

Frentrop – Forum voor Democratie

15 minuten  

150a



Prast – Partij voor de Dieren

8 minuten

Janssen – SP

8 minuten



Fiers – PvdA

10 minuten

·       Grootste aarzeling zit hem in de timing in deze tijd van problemen en boosheid in de

creatieve sector

·      Wil eigenlijk een noodplan in afwachting van het herstelplan om te voorkomen dat er straks

geen culturele sector meer is om te herstellen

·      Vragen over de tour en de verhouding tussen regio en randstad

·      Vragen over de waardebepaling

Schalk – SGP

7 minuten

Het ministerie geeft aan dat de waarde van het schilderij niet zichtbaar wordt in de
begrotingsadministratie omdat het rijk een kas-verplichtingenstelsel hanteert en geen baten-
lastenstelsel, waarin de waarde van het schilderij onderdeel zou uitmaken van het eigen vermogen.

Dat is natuurlijk een gegeven, maar het roept wel een paar vragen op:
·        Wat is de verwachting over de waarde die het schilderij in de toekomst vertegenwoordigt?
·        Klopt het dat we ervan uit mogen gaan dat het schilderij weer te gelde gemaakt zou

kunnen worden?
·        Is het eigenlijk een optie dat in geval van nood het schilderij weer als ruilobject wordt

ingezet?

Nog even over de financiering: Er komen, zogezegd van derden gelden binnen, namelijk de
bijdragen van de Vereniging Rembrandt (€ 15 miljoen), het Rijksmuseum (€ 10 miljoen) en het
museaal aankoopfonds (€ 19 miljoen). In totaal € 44 miljoen.
Bij de zojuist genoemde ruilhandel ging het over € 150 miljoen die ingezet wordt.



·        Doelt de staatssecretaris daarbij om de mindering van het aankoopbedrag door de
bijdragen van 2 van de 3 derden, namelijk de Vereniging Rembrandt  ( € 15 miljoen) en het
Rijksmuseum (€ 10 miljoen)?

·       De bijdrage van het museaal aankoopfonds wordt hier buiten beschouwing gelaten. Is dat
omdat dat publieke gelden zijn?

·       Maar moeten we het geld van het Rijksmuseum ook niet als publiek geld aanmerken?

Als we overgaan tot aankoop, dan is het van belang om het ook echt mogelijk te maken er kennis
van te nemen.

·        Hoe gaat der staatssecretaris zorg dragen voor brede publieke beschikbaarheid, anders dan
de eregallerij van het Rijksmuseum, waar een bezoeker € 20 euro voor een ticket betaalt?

            

Klip-Martin – VVD

5 minuten

·      Hoe kijkt de regering aan tegen een nationaal aankoopfonds?

·      Is het reëel om te veronderstellen dat de opbrengst op een veiling hoger zou zijn geweest?

·      Eens dat het schilderij naast de cultuurhistorische waarde ook een historische waarde heeft

(burgermaatschappij)?

            

Van Kesteren – PVV

10 minuten



Pijlman – D66

10 minuten

Voorzitter, ook van mijn kant een warm welkom aan de nieuwe staatssecretaris van cultuur en

media. U opent vandaag de debat reeks in de tijdelijke huisvesting. We hadden graag met U

gedebatteerd op het Binnenhof in de oude zaal of in de Ridderzaal, twee rijksmonumenten , maar

die worden gerestaureerd. Nu debatteren we in een gebouw waar gelukkig veel beeldende kunst te

zien valt maar ook in een zaal waar creatieve architectuur volledig ontbreekt. Gelukkig is er wel

een prachtig kunstwerk van Navid Nuur.

 Het is mooi dat uw regeerperiode begint met een forse verhoging van het cultuurbudget,

structureel, voor de komende periode zodat de bezuinigingen van Rutte-Asscher ongedaan zijn

gemaakt. Over de invulling zullen we vast nog debatteren.

Voorzitter, De aanschaf van de Vaandeldrager van Rembrandt uit 1631 kwam ook volgens het

kabinet op een moeilijk moment. De cultuursector zit nog grotendeels op slot. Alleen de educatieve

poot is weer open. Cultuurmakers hebben het moeilijk en het is onduidelijk of met name veel

creatieve ZZP’ers de Coronacrisis wel overleven. Is er in het steunpakket dat U voorbereid steun

voor hen mogelijk nu ze niet meer gebruik kunnen maken van de Tozo regeling? Volgens onderzoek

verloren ZZP’ers in de sector 70% van hun omzet.

Dat de overheid met dit voorstel komt  zal te maken hebben met de unieke positie van dit schilderij

in het werk van Rembrandt en de positie die het in kan nemen in de collectie Nederland. Maar ook

met het gevaar dat het schilderij anders kan verdwijnen  in een particuliere collectie van een

oligarch of olie prins hetgeen de laatste jaren zo vaak is gebeurd. Het grote publiek heeft dan het

nakijken. Dat wordt nu hopelijk voorkomen. Maar hoe dan  om te gaan met het publieke sentiment

dat de overheid wel geld heeft voor een schilderij maar de culturele sector te weinig steunt in de

pandemie. Dat beeld behoeft nuancering.

De overheid heeft in tegenstelling tot wat velen menen, de culturele sector gedurende de

Coronacrisis zeer geholpen. Dat mag wel eens wat duidelijker worden uitgedragen.  Ik meen dat er

tot dusver voor 1,5miljard generieke steun is uitgekeerd en voor 1,7 miljard aan specifieke steun.

In totaal 3.2 miljard. Daarnaast konden creatieve cultuurmakers gebruik maken van algemene ZZP

regelingen voor Corona getroffenen en wordt een nieuwe steunregeling voorbereid waarover wij

nog worden geïnformeerd en waarover ik al een vraag stelde.  De vraag is hoe we na de pandemie

nieuw elan terug kunnen brengen in de sector. De extra gelden van het regeerakkoord kunnen daar

zeer behulpzaam bij zijn. Wellicht kan de staatssecretaris daar al een reflectie op geven.

Voorzitter , dat “De Vaandeldrager” Rembrandt’s  eerste schilderij als zelfstandig kunstenaar , past

in de collectie Nederland , behoeft geen betoog. Het is een uniek werk dat een leemte invult in de

collectie. Het is de tweede grote aankoop van de staat na de gezamenlijk aankoop van Nederland

en Frankrijk van Maarten en Oopjen. Maar is de Rembrandt collectie daarmee compleet of

ontbreken er stukken die voor de collectie Nederland nog van belang zijn vraag ik de



staatssecretaris. Meer in het algemeen willen wij vragen wie nu welke rol vervult en voorstellen

doet om tot een verdere vervolmaking  van de collectie Nederland te komen.  Kunt u de procedure

en besluitvorming inzichtelijk maken. Door wie heeft de staat zich in dit geval laten adviseren. Hoe

gaat dat in het algemeen bij aanschaffen van het aankoopfonds en bij bijzondere stukken zoals

voorgenoemde.

Voorzitter , natuurlijk is er ook discussie over de prijs die de staat betaalt voor het schilderij.

Afgelopen zaterdag beweerde kunsthistoricus Gary Schwartz in het NRC dat 175 miljoen meer dan

twee keer het hoogste bedrag is dat ooit betaald is voor een schilderij van een oude meester.

Maarten en Oopjen had hij dan overigens over het hoofd gezien. Twee pagina’s verder wordt een

Carvaggio beschreven die gewaardeerd is op   310 miljoen. Ik heb er geen oordeel over. Het

schilderij is getaxeerd en ik ga er zonder meer van uit dat de staat zich ingespannen heeft om tot

de best denkbare prijs te komen. De staat betaalt het grootste deel van de aankoop van het

schilderij. Immers naast de OCW begroting wordt de rest gefinancierd uit het museale

aankoopfonds,    gefinancierd  door de overheid maar met een verschillende governance  structuur.

Daarnaast privaat geld van de Vereniging Rembrandt. En de Vrienden stichting van het

Rijksmuseum. Uit het museale aankoopfonds wordt overigens een flinke hap, 19 miljoen gehaald

waardoor andere aankopen van andere musea onder druk komen. De TK heeft om aanvulling

gevraagd. Kan de staatssecretaris aangeven of het fonds genoeg armslag heeft om zijn werk te

blijven doen.

Voorzitter,  het schilderij gaat na aankoop op tournee langs Nederlandse musea in de provincies.

Dat vinden we een mooi gebaar. We worden over de tournee en de kosten nog geïnformeerd.

Voorzitter, de aankoop van dit schilderij zorgt ervoor dat de collectie Nederland met een uniek

kunstwerk verrijkt wordt dat  toegankelijk voor een ieder wordt. Op de rechtmatigheid,

doelmatigheid en uitvoerbaarheid valt ook niets aan te merken. D66 stemt dan ook van harte in

met het voorstel. We zien uit naar de beantwoording door de staatssecretaris.

            

Otten - Fractie-Otten

5 minuten



From:                                                 
Sent Date:                         Mon Jan 17 19:08:11 2022
To:                                                               
CC:                                                  
Subject:                            contact over middelen Vaandeldrager

Geachte                     ,

Vorige week sprak ik u kort via de telefoon over mogelijkheden om de door uw vereniging toegezegde
middelen voor de aankoop van de Vaandeldrager aan OCW beschikbaar te stellen.
U gaf aan daarover met het Rijksmuseum te willen spreken om te bepalen of het mogelijk was om uw
middelen via het Rijksmuseumfonds aan ons over te maken.

Kunt u een stand van zaken op dat vlak met ons delen? Is er een mogelijkheid dat wij elkaar
dinsdagochtend of woensdag hierover spreken? (Dinsdagmiddag verleen ik in de Eerste Kamer steun aan
de staatssecretaris bij het debat, en ben ik dus niet beschikbaar).

Met vriendelijke groet,

                 

                 
Senior beleidsmedewerker/                    

&#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:                         Mon Jan 17 19:25:17 2022
To:                             
CC:
Subject:                            RE: Inbreng SGP

Middelen Rijksmuseumfonds zijn inderdaad privaat, niet publiek. Donaties, giften, nalatenschappen en
Bankgiroloterij inderdaad.

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 18:10

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

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

Onderwerp: FW: Inbreng SGP

Beste mensen,
Hieronder een reactie op vragen van de SGP.
Let op: weten we waar de middelen van RMA vandaan komen? Volgens mij BankGiroLoterij etc. particulier
geld dus. Of uit de subsidie?
Hartelijke groet,
 

  

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  

fax:   

e-mail:  @minocw.nl

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:25

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

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

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

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Inbreng SGP

Het ministerie geeft aan dat de waarde van het schilderij niet zichtbaar wordt in de
begrotingsadministratie omdat het rijk een kas-verplichtingenstelsel hanteert en geen baten-lastenstelsel,
waarin de waarde van het schilderij onderdeel zou uitmaken van het eigen vermogen.

Dat is natuurlijk een gegeven, maar het roept wel een paar vragen op:

*   Wat is de verwachting over de waarde die het schilderij in de toekomst vertegenwoordigt?

*   Klopt het dat we ervan uit mogen gaan dat het schilderij weer te gelde gemaakt zou kunnen

worden?

*   Is het eigenlijk een optie dat in geval van nood het schilderij weer als ruilobject wordt ingezet?

*   Het schilderij zal na verwerving deel uitmaken van de rijkscollectie.

*   Deze collectie vertegenwoordigt na verwerving geen financiële waarde en staat niet op
de financiële balans van het rijk.

*   Het schilderij wordt verworven vanwege de uitzonderlijk cultuurhistorische waarde.

*   De aankoop van dit werk is niet bedoeld als belegging die op een later tijdstip weer te
gelden zou kunnen worden gemaakt.
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*   Voor het afstoten van werken uit de rijkscollectie gelden de regels van de Erfgoedwet en
de Leidraad Afstoting Museale Objecten van de museumsector.

*   Het afstoten van objecten met een financieel oogmerk past niet bij deze omgang met
cultuurgoederen.

Nog even over de financiering: Er komen, zogezegd van derden gelden binnen, namelijk de bijdragen van
de Vereniging Rembrandt (€ 15 miljoen), het Rijksmuseum (€ 10 miljoen) en het museaal aankoopfonds
(€ 19 miljoen). In totaal € 44 miljoen.
Bij de zojuist genoemde ruilhandel ging het over € 150 miljoen die ingezet wordt.

*   Doelt de staatssecretaris daarbij om de mindering van het aankoopbedrag door de bijdragen van 2

van de 3 derden, namelijk de Vereniging Rembrandt  ( € 15 miljoen) en het Rijksmuseum (€ 10
miljoen)?

*   De bijdrage van het museaal aankoopfonds wordt hier buiten beschouwing gelaten. Is dat omdat

dat publieke gelden zijn?

*   Maar moeten we het geld van het Rijksmuseum ook niet als publiek geld aanmerken?

*   De staat levert een bijdrage van €150miljoen waarvan €19 miljoen afkomstig is uit het
Museaal Aankoopfonds van de staat.

*   In aanvulling op deze publieke middelen leveren Vereniging Rembrandt (€15 miljoen) en
het Rijksmuseum (€10 miljoen) een particuliere bijdrage.

*   De bijdrage van het Rijksmuseum is afkomstig uit particulieren middelen, zoals de
BankGiroLoterij (check!).

Als we overgaan tot aankoop, dan is het van belang om het ook echt mogelijk te maken er kennis van te
nemen.

*   Hoe gaat der staatssecretaris zorg dragen voor brede publieke beschikbaarheid, anders dan de

eregallerij van het Rijksmuseum, waar een bezoeker € 20 euro voor een ticket betaalt?

*   Na de verwerving zal het schilderij op tournee gaan door Nederland en op diverse
locaties te zien zijn voor zoveel mogelijk mensen.

*   Een plan hiervoor wordt op dit moment door het Rijksmuseum uitgewerkt.

*   Zodra dit beschikbaar is, zal ik dit ook delen met het Parlement.

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:33

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;

Onderwerp: Inbreng GroenLinks

*   In algemene zin wel voorstander van het aankopen van dit soort werken maar het moment is wel ingewikkeld in

de huidige situatie.

*   Wat gaat het kabinet doen om ook dienmakers te helpen? Hoeveel mensen zijn er afgehaakt of in de financiële

problemen halen. Wat gaat de stas doen om te zorgen dat die positie verbetert?

*   Wat gaat Nederland doen met het Europees Herstelfonds? Resolutie om 2% daarvan te oormerken voor de

culturele sector. Hier is ook een motie over aangenomen.

*   Kennen we deze brief? https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-Creatieve-Coalitie-vangnetregeling.pdf

 

Verstuurd vanaf mijn iPad
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From:                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 20:46:50 2022
To:                                
CC:                                
Subject:                            Re: Vereniging Rembrandt
Attachments:                     image001.jpg(7KB); image845430.png(910B); image668644.png(737B); image046196.png(799B);

image764127.png(804B)

Ha  ,

Wat mij betreft ook geen probleem, ze hebben de aankoop immers mede mogelijk gemaakt.

Groeten,

  

Op 17 jan. 2022 om 20:43 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:

 Ik ga ervan uit dat verkoper dat geen probleem vindt. Uiteindelijk is het toch een vertegenwoordiger van een

van de financierende partijen. Overigens is gevraagd of ik wil doorgeven wie er zullen zijn en hoe laat diegene

ongeveer arriveren. Bij een ‘ja’ van jou,  , zal ik ook de naam van   doorgeven.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 19:34 heeft    van &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Beste  ,

    van de Vereniging Rembrandt gaat blijkbaar komende vrijdag ook naar  . Vanuit het
Rijksmuseum komt de vraag of er bezwaar is als hij bij de ondertekening van het koopcontract is.

Heb jij bezwaren? Moeten we dit misschien ook even afstemmen met de verkopende partij?
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Hartelijke groet,

  

Van:   &lt @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:50

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

Onderwerp: Vereniging Rembrandt

Beste   en  ,

Via  hoor ik dat   van Vereniging Rembrandt (   ) vrijdag ook naar   gaat en dat 

met hem heeft afgesproken dat hij het schilderij in het depot kan zien.

Ik weet niet of  met hem over de ondertekening heeft gesproken. Zouden jullie bezwaar hebben wanneer hij

daarbij is?

Met hartelijke groet,

 

 

 

Tel.  

 

 
x 

 
x x

Please think before you print
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From:                                             
Sent Date:                         Mon Jan 17 20:49:37 2022
To:                                                 
CC:                                                           
Subject:                            Re: Rembrandt  tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Ha         

Misschien                 hiervoor even in stelling brengen, zodat ook vanuit FIN zelf de urgentie wordt

benadrukt? Bij groen licht van de EK moet het bedrag beschikbaar zijn op de ING-rekening.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 19:45 heeft                          &lt;         @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Goedenavond       ,

Bedankt voor je bericht. Toen je me vanavond informeerde over het feit dat jullie het Agentschap van
MinFin (AGT) pas op vrijdag 21/01 gaan informeren over het benodigde bedrag van € 175 mln en dat AGT
daarna dit bedrag op onze rekening bij de ING gaat storten, heb ik je gelijk voorgesteld om dat eerder
met AGT te regelen. Dat kan en dat mag!

Jullie kunnen AGT informeren dat er zeer waarschijnlijk € 175 mln nodig is op vrijdag 21/01/2022. Als
jullie dit pas op vrijdag gaan regelen met AGT, is de kans heel groot dat dit niet gaat lukken. Ik heb je ook
uitgelegd hoe het bij AGT werkt.

Kunnen wij dan dit direct regelen met AGT? Graag hoor ik het van je.

M.vr.gr.        

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 19:29

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

van &lt;        @minszw.nl&gt;

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

                                   &lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Goedenavond collega’s,
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Ik heb de indruk dat OCW als deadiine voor de betaling van € 175 mln het tijdstip van 15.00 uur hanteert.

Let op
Het tijdstip van 15.00 uur is de deadline die de ING hanteert.
Het FDC verwerkt alle betaalstukken zoveel mogelijk vooraf maar de laatste acties kunnen pas uitgevoerd worden
nadat we groen licht van OCW hebben ontvangen en alle stukken (ook ’t contract) compleet zijn.
Zo moet verder ook Minfin geïnformeerd worden (op het moment dat dat zeker is) dat de betaling op 21 januari zal
plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is bij de ING.
Al deze zaken maken het nodig dat het FDC uiterlijk 12.00 uur al moet weten of de betaling op de 21e doorgaat.

Verzoek is dus om niet de deadline van ING aan te houden, maar 12.00 uur.

Groet,
       

Met vriendelijke groet,

               

                    
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MIN SZW)
Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU)
Financieel Diensten Centrum (FDC)/cluster betalen
Adres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Bezoekadres:                     
e
      

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

| 2595 AN | Den Haag
Emailadres:         @minszw.nl

Internet: http//www.rijksoverheid.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------

M               

Afwezig op               

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                              <        @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Mon Jan 17 20:51:18 2022
To:                                                 
CC:                                                                  @minfin.nl;                    
Subject:                            Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Hoi         

Ach ja, natuurlijk kunnen jullie dan niet. Ik zal dan morgen eerst zelf met     door de stukken heen lopen en

we zullen onze opmerkingen aan jullie sturen. Ik stel voor dat jij en ik dan woensdagochtend - indien jij kunt -

even samen zullen bellen om het te finaliseren.

Met vriendelijke groet,

        

 

 x  x  x 

Please think before you print

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 20:29

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

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

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

Onderwerp: Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Hoi        ,

Dat gaat helaas niet lukken. Valt tijdens het Kamerdebat, precies tussen eerste termijn Kamer en antwoord

regering.

Ik zou tussen 9.30 en 12.00 ruimte vrij kunnen maken, maar ik weer niet wat mogelijk is voor          en

     .
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Wie zouden jullie er in elk geval bij willen hebben?

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 18:04 heeft                &lt;        @rijksmuseum.nl&gt; het volgende

geschreven:



Dag        

    en ik stellen voor om morgen om 16.15 uur een call te plannen om de documenten/stappen met elkaar

door te nemen. Is dat mogelijk?

Met vriendelijke groet,

        

 

 x  x  x 

Please think before you print

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:22

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

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

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

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

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

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

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

Onderwerp: RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Beste allen,

Bij dezen nog een nazending voor overleg eind deze middag. Vandaag ontvangen van de kant van
verkoper. Nog niet inhoudelijk naar kunnen kijken, dus appreciatie volgt vanmiddag tijdens het overleg.

Groeten,

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:21

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

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

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

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

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

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

&lt;               @minfin.nl&gt;; '                (            @rijksmuseum.nl)'

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

&lt;         @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Beste allen,

Vanmiddag om 17.15u is er weer een overleg over het aankoopproces van de Rembrandt.
Bij deze het verslag van vorige week en de agenda van vanmiddag. Mogelijk krijgen jullie nog bijlagen
nagestuurd.
Deze week spant het erom.

Hartelijke groet,

        

                 
Senior beleidsmedewerker/                    

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T &#                   
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                               <            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Mon Jan 17 21:24:58 2022
To:                                                 
CC:                                                    
Subject:                            RE: Vereniging Rembrandt

Dag        

Begrijpelijke wens! Inderdaad maar even kijken hoe dat logistiek kan worden geregeld.

Met vriendelijke groet,

   

 

 

x 
 

x 
 

x 

Please think before you print

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 20:59

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

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

Onderwerp: Re: Vereniging Rembrandt

Beste    ,

In aansluiting daarop:        heeft aangegeven ook graag nog in het depot een kijkje te willen nemen. We moeten

maar even kijken hoe we eea logistiek aanpakken.

Groeten,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 20:54 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag    ,
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Vanuit OCW zijn geen bezwaren, dus              is van harte welkom.

Hartelijke groet,

        

Op 17 jan. 2022 om 17:50 heeft                 &lt;            @rijksmuseum.nl&gt; het volgende geschreven:



Beste        en         ,

Via      hoor ik dat               van Vereniging Rembrandt (          ) vrijdag ook naar        gaat en dat      

met hem heeft afgesproken dat hij het schilderij in het depot kan zien.

Ik weet niet of      met hem over de ondertekening heeft gesproken. Zouden jullie bezwaar hebben wanneer hij

daarbij is?

Met hartelijke groet,

   

               

                   

                                     

 

 

x 

 

x 

 

x

Please think before you print
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From:                                
Sent Date:                         Mon Jan 17 21:27:36 2022
To:                                
CC:                               (DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            Re: Signing and Closing
Attachments:                    image001.jpg(74KB); image002.jpg(40KB); image001.jpg(74KB); image002.jpg(40KB)

Dank je! Dan ga ik overeenkomstig berichten.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 19:13 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Hoi  ,

Vandaag hebben wij de betaalopdrachten gestuurd aan de het FDC. Het FDC is daarna verantwoordelijk
om de opdracht van de € 175 mln te geven aan de ING. Dat hoeft niet te worden opgenomen in de
overeenkomst (te verwarrend en voegt niets toe).

Ze vragen wel naar onze bankgegevens. Je kan dit wel doorgeven:

Account name: Ministry of Education, Culture and Science
Bank name: ING Bank N.V.  (Amsterdam)
Iban:     
Swift/BIC:    

Dat moet voldoende zijn, ik neem aan dat ze ons adres al hebben, maar wij deze:

Address: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag
P.O. box address: 16375 2500 BJ Den Haag

Gr.   

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:53

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

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

&lt; @minfin.nl&gt;

Onderwerp: FW: Signing and Closing

Ha  ,

Onderstaande mail van de advocaten gaat over de groen omcirkelde passages in de overeenkomst.
Begrijp jij wat zij bedoelen? Wij als koper/Staat (het FDC) geven toch zelf de instructies aan de ING? En
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wij (het FDC) monitoren de voortgang vervolgens ook zelf? Hier hoeft dan toch niets over te worden
opgenomen in de overeenkomst?

Groeten,

  

Van:  &lt   &gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:28

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

CC:  &lt   &gt;;   &lt;

  &gt;

Onderwerp: Signing and Closing

Dear   

Please do not forget to let me have the exact name of the institution through which the payment of the

Purchase Price would be ordered and monitored.

I would like to give that information to Rothschild Bank to ease their verification.

Kindly also let me know at what time  and delegation intend to reach the hotel in  . 

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:                        Mon Jan 17 22:00:34 2022
To: 
CC:  
Subject:                            A-dossier WGO vaandeldrager.docx
Attachments:                    A-dossier WGO vaandeldrager.docx(66KB)

Hi   ,

Hierbij mijn wijzigingen bijhouden in het A-dossier. De vraag over RRF was al beantwoord, maar misschien
heb jij van    nog aanvullingen gehad.
Wil je ook naar de laatste vragen nog even goed kijken?

@   ik stuur je deze mail in cc zodat je kunt zien dat er voortgang zit in ons meekijkend werk, met
  heb ik afgesproken dat zij verder typt in mijn versie zodat jij uiteindelijk alle wijzigingen in één
keer kunt overnemen (of niet, als wij iets doms zouden hebben gedaan).

Wat nog ontbreekt is een Q&amp;A op het voorstel van de Creatieve Coalitie voor een vangnetregeling.
Daar heeft de Stas vanavond om gevraagd.
@   kun jij hiervoor iets op papier laten zetten?

Zet &#8216;m op!
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From:                                
Sent Date:                         Mon Jan 17 22:10:21 2022
To:                             
CC:           (DJZ/PRIVAAT);  
Subject:                            Re: From   
Attachments:                     SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22.docx(38KB); Portofolio statement - PS

12.01.2022_biffé.pdf(2003KB); Redline - SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 12 01 22 and SALE AND
PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22.pdf(187KB);  -   .PDF(833KB);
 -  .PDF(760KB)

Dear   

Thank you very much for the documents you have sent. The trust’s entity extract and certificate of incorporation were very useful for

my collegues from the finance department.

With regard to the SPA, we can agree with the proposed changes, except for the new wording in Articles 2.3 and 3.1 concerning the

use of the words ‘through’ and the mentioning in that context of an entity giving instruction by Buyer. The reason for this is that there

simply is no third party that will be giving any instructions to the ING-bank on behalf of the State of the Netherlands or act in any way

as an intermediair. The instructions will be given directly by civil servants working for the Dutch central government. So my proposal

would be to undo those particular changes to the Articles 2.3 and 3.1.

The bank account details of Buyer to be included in the SPA are:

Account name: Ministry of Education, Culture and Science

Bank name: ING Bank N.V.  (Amsterdam)

Iban:   

Swift/BIC:   

And lastly, for the for the avoidance of doubt, I presume Article 3.5 (‘

 ) has been deleted, because it is already evident that

 ?

Best regards,

 

PS I am sorry if you receive this e-mail written in abnormal font size. My cellphone seems to be behaving strangely…te

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 09:18 heeft  &lt  &gt; het

volgende geschreven:



Dear  , 

Please find attached a redacted portfolio bank statement shared by Rothschild. I trust that this document should be
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From:                                
Sent Date:                         Mon Jan 17 22:37:01 2022
To:                                     
CC:                         
Subject:                            Re: From     

Dear  ,

Certainly, no problem!

And I will try to give my reaction beforehand on the proposed closing steps document and delivery

confirmation document.

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 21:33 heeft    &lt  &gt; het

volgende geschreven:

 Dear   

We are doing a “dry run” of all the documentation to morrow morning internally.

If any issue arise can we call you,say around noon?

Best

 

Envoyé de mon iPad

Le 17 janv. 2022 à 21:23,   &lt; @minocw.nl&gt; a écrit :

 Dear  ,

I have forwarded the letter to the finance department, and they were happy with it.
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So thank you very much for your quick action, and once again sorry for the inconvenience caused.

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 17:08 heeft  &lt;  &gt; het

volgende geschreven:



Dear  ,

Rothschild has indicated to us that they do not have a “bank statement” other than the portfolio statement shared this

morning.

Therefore, and as discussed with your finance department today, please find attached a letter by the bank certifying

that the trust has an account opened in their books and sharing the details of such bank account.

Could you please kindly confirm that this is sufficient to initiate the test payment tomorrow morning ?

Many thanks,

Best regards,

  

 

Tel : &#

Port : &#

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 09:18

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

&lt  &gt;

Objet : RE: From    

Dear  , 

Please find attached a redacted portfolio bank statement shared by Rothschild. I trust that this document should be

sufficient to create a creditor in your system. If not, do not hesitate to reach me on my cellphone to discuss.

In addition, you will find attached (i) the trust’s entity extract and certificate of incorporation and (ii) a new version of
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From:                                             <                          >
Sent Date:                         Mon Jan 17 23:10:02 2022
To:                                        ,        
CC:                                                   
Subject:                            Re: Signing and Closing

Thank you        

I am only able to fly early Friday morning because I am teaching until 7 pm Thursday.The Trustee will arrive

Friday morning around 10 am;       and           will be in        Thursday evening.

Best

Envoyé de mon iPad

Le 17 janv. 2022 à 22:33,      ,        &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :

  Dear            

For the sake of brevity, I refer to the e-mail I sent some minutes ago to             : there is no Dutch third

party entity through which the payment will be ordered. The State is in direct contact with the ING Bank. I’m

hoping the test payment tomorrow will make things more clear. If not, we could always have a quick phone or

video call together with                      , my collegue from the finance department.

              and I will fly on Thursday evening and are staying, as will the Rijksmuseum delegation, at the

               (from Thursday to Saturday). So we will be able to start early on Friday.

Regards,

            

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 17:28 heeft               &lt;                          &gt; het

volgende geschreven:



Dear Mr.      ,

Please do not forget to let me have the exact name of the institution through which the payment of the
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Purchase Price would be ordered and monitored.

I would like to give that information to Rothschild Bank to ease their verification.

Kindly also let me know at what time               and delegation intend to reach the hotel in       .

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:                        Mon Jan 17 23:49:09 2022
To: 
CC:
Subject:                            A-dossier WGO vaandeldrager.docx
Attachments:                    A-dossier WGO vaandeldrager.docx(68KB)

Beste mensen,

Ik heb nog even aan de tekst zitten werken nav de opmerkingen die we van    ontvingen.

Met wijzigingen bijhouden passages over Rembrandt en de Vaandeldrager toegevoegd.

Wat vinden jullie hiervan?

Morgen verder,

Hartelijke groet,
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From:                                                  
Sent Date:                         Tue Jan 18 08:28:55 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            Re: Publiciteit rond Vaandeldrager

Dank       , helder!

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 13:45 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Beste                 ,

In verband met het EK-debat van morgen stuur ik jullie onderstaande ook nog even. Het is belangrijk dat

SCM dit ook goed in gedachten houdt tijdens het debat.

@      : jij had al een beknopte versie ontvangen in de mail waarmee ik                  van het

Rijksmuseum in contact bracht met jou. Heb jij een dezer dagen nog even tijd om te bellen over een

mogelijke woordvoeringslijn, mochten er wel voortijdig berichten verschijnen?

Vriendelijke groet,

       

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

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 23:41

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

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

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

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

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

&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: Publiciteit rond Vaandeldrager

Beste allen,

Met het EK-debat gaan we volgende week een beslissende fase in ten aanzien van de verwerving van de

Vaandeldrager. Het is daarom dat ik, mede namens het Rijksmuseum, voor de zekerheid nog even het volgende onder

de aandacht wil brengen. Wanneer de deal gesloten is en het werk geleverd aan de staat, kan er daarover op dat

moment nog géén ruchtbaarheid worden gegeven. Het werk zal immers moeten worden vervoerd naar Nederland en

dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Elk detail over het moment van tekenen, overdracht, maar zeker het moment van

vervoer, kan, als het publiek wordt, ten koste gaan van die veiligheid. Daarom het dringende verzoek om de komende

tijd prudent om te blijven gaan met alle informatie rondom de ‘closing steps’ van deze deal. Niet eerder dan dat het

werk zich veilig op locatie in Nederland bevindt, kan er door ons en het Rijksmuseum publiciteit worden gegeven aan

een succesvolle overdracht.
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Groeten en goed weekend gewenst!

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

10.2.e



From:                                                        
Sent Date:                         Tue Jan 18 09:25:50 2022
To:                                                     
CC:                                                                                                                                            

                 
Subject:                             Bevestiging geen btw in Nederland voor deze betaling

Goedemorgen       ,

Vorige week donderdag hebben wij gesproken over de fiscale aspecten, of deze al in beeld zijn gebracht
(bijvoorbeeld de BTW). Ik heb je toen verteld dat de verkoper € 175 mln moet ontvangen en niet minder,
dus geen belasting aftrek bij deze betaling in Nederland. Hierover heb ik contact met onze jurist
opgenomen. Bij deze de schriftelijke bevestiging.

Met vriendelijke groeten,

                       
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
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From:                                                        
Sent Date:                         Tue Jan 18 09:30:18 2022
To:                                                 
CC:                                                
Subject:                            Het betaalkenmerk op de definitieve opdracht.

Hallo       ,

Het FDC vraagt ons om het betaalkenmerk op de definitieve betaling aan hun door te geven? Heb je een
specifiek betaalkenmerk met de verkoper afgesproken? (bijv. de korte beschrijving die in het contract is).
Zo ja, ontvang ik het van je. Zo niet, dan hoor ik wat je voorstel betaalkenmerk is.

Met vriendelijke groeten,

                       
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M            10.2.e
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From:                                            
Sent Date:                         Tue Jan 18 09:40:58 2022
To:                                                   
CC:                                                                                                    
Subject:                             RE: A-dossier WGO vaandeldrager.docx
Attachments:                    Lijstje antwoorden

Dag allen,

Even kort een update en twee vragen.

*          is bezig met de spreekschets.

*   Ik ga aan de slag met de opmerkingen van SG in het dossier.

*          kan je een QenA aanleveren waarom het niet wenselijk is dat de SPA wordt gedeeld met de
Kamer (vraag PvdA).

*             zou je kort naar het verzoek van       kijken en alvast een start maken (zie e-mail).

@      : de conceptbrief steunpakketten gaat ook mee naar SCM. Wel met expliciete vermelding dat de
inhoud niet gedeeld kan worden met de Kamer.

       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:02

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

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

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

Dag       ,
Dank ik verwerk nog even het laatste commentaar van       ,
Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:               

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 05:57

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

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

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

Laatste versie spreekschets en opmerkingen        in a dossier

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: &quot;                 &quot; &lt;             @minocw.nl&gt;
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Datum: 17 januari 2022 om 23:46:31 CET

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

Kopie: &quot;             &quot; &lt;         @minocw.nl&gt;, &quot;            &quot; &lt;

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: A-dossier WGO vaandeldrager.docx



Dag allemaal,

En hierbij mijn aanvullingen en opmerkingen, het is een beetje een rommeltje geworden met al
wijzigingen maar hoop dat je er wijs uit kunt,       .
De vraag over het RRF heb ik aangepast na overleg met FEZ en staat nu meer vooraan in het dossier.
Ik heb nog niet alle opmerkingen van     verwerkt, maar wel geprobeerd de zinnen in de spreeklijn nog
wat korter te maken.

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

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 22:01

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

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

Onderwerp: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

Hi       ,

Hierbij mijn wijzigingen bijhouden in het A-dossier. De vraag over RRF was al beantwoord, maar misschien
heb jij van                  nog aanvullingen gehad.
Wil je ook naar de laatste vragen nog even goed kijken?

@       ik stuur je deze mail in cc zodat je kunt zien dat er voortgang zit in ons meekijkend werk, met
       heb ik afgesproken dat zij verder typt in mijn versie zodat jij uiteindelijk alle wijzigingen in één
keer kunt overnemen (of niet, als wij iets doms zouden hebben gedaan).

Wat nog ontbreekt is een Q&amp;A op het voorstel van de Creatieve Coalitie voor een vangnetregeling.
Daar heeft de Stas vanavond om gevraagd.
@       kun jij hiervoor iets op papier laten zetten?

Zet ‘m op!
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From:                                                      
Sent Date:                         Mon Jan 17 22:36:37 2022
To:                                                ;               
CC:
Subject:                            Lijstje antwoorden

*   Hi,

*

*   We hebben SCM ook nog toegezegd een lijstje te maken van antwoorden als ze er even niet meer uit

komt. Doe je die morgen ook nog bij het dossier?

*

*    Bijvoorbeeld:

*   ‘ik heb gehoord wat u zegt, maar ik denk niet dat wij het eens worden’ of

*   ‘ik heb daar kennis van genomen’,

*   ‘u overvraagt mij nu even’,

*   ‘U mag er op rekenen dat ik uw zorg deel, maar ik op dit moment hier geen toezeggingen over doen’

*   ‘Dat heeft mijn aandacht’

       weet er vast nog veel meer, eat your heart out.

                       

                            

Ministerie van OCW
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From:  
Sent Date:                        Tue Jan 18 09:51:25 2022
To: 
CC:  
Subject:                            A-dossier WGO vaandeldrager (003).docx
Attachments:                    A-dossier WGO vaandeldrager (003).docx(70KB)

Dag   

Hierbij de nieuwe versie van de spreekschets. Ik had gisteravond de opmerkingen van   al verwerkt, en

zojuist de opmerkingen van  . Met wijzigingen bijhouden.

Ik ga nu onderwerp naar Den Haag,

Hartelijke groet en tot zo,
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From:                                
Sent Date:                         Tue Jan 18 10:08:06 2022
To:                                  
CC:                                
Subject:                            RE: Signing and Closing

Dear   

In addition, I can inform you that during    visit to the storage facility, he will be
accompanied by  .   is    of the Association Rembrandt (Vereniging
Rembrandt), the private organization that contributes € 15 million to the funding of the painting. I expect
  would also like to be present when the sale and purchase agreement is signed.

Furthermore, on behalf of the Dutch state,   ,    of the Kingdom of
the Netherlands to France, will be attending the signing of the sale and purchase agreement. In the
unfortunate event that    tests positive for covid, or in case of any other unforeseen
circumstances,    can take her place. We’ve already made sure he has the right authorization to
do so.

Best regards,

  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 22:33

Aan:  &lt;  &gt;

CC:  &lt;  &gt;

Onderwerp: Re: Signing and Closing

Dear  

For the sake of brevity, I refer to the e-mail I sent some minutes ago to   there is no Dutch third party

entity through which the payment will be ordered. The State is in direct contact with the ING Bank. I’m hoping the test

payment tomorrow will make things more clear. If not, we could always have a quick phone or video call together with

 , my collegue from the finance department.

 and I will fly on Thursday evening and are staying, as will the Rijksmuseum delegation, at the  

 (from Thursday to Saturday). So we will be able to start early on Friday.

Regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 17:28 heeft   &lt;   &gt; het volgende geschreven:



Dear  

Please do not forget to let me have the exact name of the institution through which the payment of the

Purchase Price would be ordered and monitored.
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I would like to give that information to Rothschild Bank to ease their verification.

Kindly also let me know at what time  and delegation intend to reach the hotel in  . 

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:                         Tue Jan 18 10:32:24 2022
To:                                                                            
CC:
Subject:                            RE: Rembrandt  liquiditeit

Top!

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 10:24

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

Onderwerp: RE: Rembrandt liquiditeit

Hoi        

Dit hoeft niet meer. Het FDC gaat dit op tijd regelen met AGT (zie bijgaand het specifieke bericht
hierover).

Gr.        

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 20:50

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

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

Onderwerp: Re: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Ha        

Misschien                 hiervoor even in stelling brengen, zodat ook vanuit FIN zelf de urgentie wordt benadrukt?

Bij groen licht van de EK moet het bedrag beschikbaar zijn op de ING-rekening.

Groeten,

      

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 19:45 heeft                          &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Goedenavond       ,

Bedankt voor je bericht. Toen je me vanavond informeerde over het feit dat jullie het Agentschap van
MinFin (AGT) pas op vrijdag 21/01 gaan informeren over het benodigde bedrag van € 175 mln en dat AGT
daarna dit bedrag op onze rekening bij de ING gaat storten, heb ik je gelijk voorgesteld om dat eerder
met AGT te regelen. Dat kan en dat mag!

Jullie kunnen AGT informeren dat er zeer waarschijnlijk € 175 mln nodig is op vrijdag 21/01/2022. Als
jullie dit pas op vrijdag gaan regelen met AGT, is de kans heel groot dat dit niet gaat lukken. Ik heb je ook
uitgelegd hoe het bij AGT werkt.

Kunnen wij dan dit direct regelen met AGT? Graag hoor ik het van je.

M.vr.gr.        

Van:                 &lt;        @minszw.nl&gt;
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Verzonden: maandag 17 januari 2022 19:29

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

van &lt;        @minszw.nl&gt;

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

                                   &lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Goedenavond collega’s,

Ik heb de indruk dat OCW als deadiine voor de betaling van € 175 mln het tijdstip van 15.00 uur hanteert.

Let op
Het tijdstip van 15.00 uur is de deadline die de ING hanteert.
Het FDC verwerkt alle betaalstukken zoveel mogelijk vooraf maar de laatste acties kunnen pas uitgevoerd worden
nadat we groen licht van OCW hebben ontvangen en alle stukken (ook ’t contract) compleet zijn.
Zo moet verder ook Minfin geïnformeerd worden (op het moment dat dat zeker is) dat de betaling op 21 januari zal
plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is bij de ING.
Al deze zaken maken het nodig dat het FDC uiterlijk 12.00 uur al moet weten of de betaling op de 21e doorgaat.

Verzoek is dus om niet de deadline van ING aan te houden, maar 12.00 uur.

Groet,
       

Met vriendelijke groet,

               

Keyuser Crediteuren
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MIN SZW)
Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU)
Financieel Diensten Centrum (FDC)/cluster betalen
Adres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Bezoekadres: Locatie Hoftoren 26 
e
 etage

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

| 2595 AN | Den Haag
Emailadres:         @minszw.nl

Internet: http//www.rijksoverheid.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------

M               

                         

  ________________________________ 

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 Jan 18 10:33:16 2022
To:                                                            
CC:                                                
Subject:                            RE: Contract/Betaalopdrachten

Dank dank!

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:38

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

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

Onderwerp: RE: Contract/Betaalopdrachten

Dag        

Vanmorgen met        hierover gesproken. Ze gaan akkoord om het contract later te ontvangen (begin van volgende

week). Ik zal wel later een bericht hierover sturen waarin wij ons committeren om dat te doen.

Gr.         

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 21:37

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

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

Onderwerp: Re: Contract/Betaalopdrachten

Dat heb ik tegen het FDC verteld. Morgen praat ik verder met       . Als ze te moeilijk doen, dan kunnen wij een zo’n

garantie geven dat het begin volgende week komt. Bijv. Een specifiek bericht hierover met CC aan             …

Fijne avond!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 20:56 heeft               &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Ha        ,

Een hard copy kopie kan uiteraard geregeld worden, maar meteen op vrijdag zal dat lastig kunnen zijn. Het gaat

inclusief bijlagen om zo’n 80 pagina’s, schat ik. Daar op lokatie zal het wsl lastig zijn om het hele pakket te scannen en

te verzenden.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 19:15 heeft                          &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi        
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Het FDC liet mij vanmiddag ook weten dat ze een copy van het getekende contract nodig hebben voor het
dossier. Ik ontvang het ook svp aanstaande vrijdag.

Gr.        

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:36

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

Onderwerp: FW: Betaalopdrachten

En dan had ik de cc nog moeten doen….

Van:               

Verzonden: maandag 17 januari 2022 17:35

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

            @minszw.nl&gt;; '          @MINSZW.NL' &lt;          @MINSZW.NL&gt;; '        @minszw.nl'

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

Onderwerp: FW: Betaalopdrachten

Hallo       ,

Hierbij stuur ik je de betaalopdrachten zoals afgesproken met        . Ik ben gemandateerd voor deze
betaalopdrachten bij de afdeling F&amp;C/OCW.

Mocht je nog vragen hierover hebben, dan kan je svp contact opnemen met        .

Met vriendelijke groeten,

             
              
Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
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From:                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 10:57:13 2022
To:                                    

 
CC:                      ; ' @minfin.nl';   
Subject:                             RE: instructies debat 18-1 vaandeldrager
Attachments:                     A-dossier WGO EK vaandeldrager def.docx(269KB); A-dossier WGO EK vaandeldrager def.pdf(405KB);

Bijlage I EK Bijdrage Mondriaan Fonds Incidentele Aankopen 2017-2021 (1).docx(27KB); Factsheet
RRF.docx(22KB); Overzicht motie debat Vaandeldrager TK, 16-12-21.docx(18KB); Overzicht specifieke
steunpakketten cultuur januari 2022 - ZZP.docx(24KB); Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en
creatieve sector by     on 01_04_2022.docx(100KB); Bemensing en werkafspraken WGO EK 18
januari 2022.docx(24KB)

Goedemorgen allen,

In de bijlage treffen jullie de laatste versie van het a-dossier. De opmerkingen van    en
 zijn verwerkt. Ook de spreekschets is daarop aangepast.

T.a.v. het debat heb ik een informatiepakket gemaakt met relevante documenten:
-         Factsheet RRF
-         Conceptbrief Corona steunpakket 5 inclusief factsheet
-         Overzicht aangenomen moties TK (debat 16-12)
-         Overzicht aankoopregeling Mondriaan Fonds

Tot slot ontvangen jullie een &#8216;one-liner&#8217; document voor de SCM. Indien jullie inspiratie
hebben, dan kunnen jullie het document gerust aanvullen en naar    mailen.

Voor wie samen naar de Kazernestraat 52 wil vertrekken, om 11:45 uur vertrekt er een groepje vanuit de
Hoftoren. We worden verwacht in de ambtenarenkamer. Vooraf staat de lunch klaar. Om 13:30 uur vindt
het vooroverleg met SCM plaats. Voor eventuele vragen zijn    ( ) en ik (  
 ) bereikbaar.

We houden contact!

Groetjes,

 

Van:  

Verzonden: maandag 17 januari 2022 18:31

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

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

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

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

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

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

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: instructies debat 18-1 vaandeldrager

Dag allen,

Allereerst. De EK en TK stukken zijn verstuurd naar de Kamers.

Nu even stvz proces.

*   Bijgaand ontvangen jullie de werkinstructie voor het debat.

*   De opmerkingen van SCM op de spreekschetsen zijn verwerkt. In haar ibabs treft ze de allerlaatste

versie aan.
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*   Het a-dossier is in de maak en ligt nu bij . De inbreng tot aan SGP is verwerkt. Meer

hierover volgt

Morgen 9:30 uur zijn    en ik in de Hoftoren. Rond een uur of 12 uur mogen we aanwezig zijn in het
gebouw van de EK. Het vooroverleg met SCM start om 13:30 uur.

Een fijne avond.

 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:02

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

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

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

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

Onderwerp: Dieetwensen ivm debat EK

Ha allen,

Morgen vindt van 13:30 uur tot circa 21:00 uur het debat plaats in de Eerste Kamer over de
Vaandeldrager. Graag inventariseer ik of je specifieke dieetwensen hebt en of je bij de lunch en het diner
aanwezig bent? Graag hoor ik dit voor vandaag 16:30 uur ivm het contact met de Eerste Kamer.

Met vriendelijke groet,
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Factsheet RRF

Inleiding

·        De herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) is een Europees

instrument om lidstaten te helpen de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-

pandemie te verkleinen en de Europese economieën duurzamer, veerkrachtiger en beter

voorbereid te maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transities.

·        In totaal is uit het RRF €672,5 mld. beschikbaar. NL maakt aanspraak op €5,96 mld. aan

subsidie.
·     Maatregelen dienen (een significant deel van) de landspecifieke aanbevelingen uit het Europees

Semester te adresseren en effectief bij te dragen aan de groene en digitale transitie, alsmede

werkgelegenheidsherstel.

Voorwaarden

·     Het nieuwe kabinet zal het definitieve Recovery and Resilience Plan (RRP) voor Nederland

indienen. Dit kabinet heeft al veel gedaan om de nadelige economische gevolgen van corona te

beperken. De RRF biedt nog meer mogelijkheden hiertoe. Het demissionair kabinet ziet het

belang van een stevig en ambitieus herstelplan en heeft daarom besloten dat een nieuw kabinet

het definitieve plan voor Nederland zal indienen. Maatregelen moeten invulling geven aan de

landspecifieke aanbevelingen van de Commissie aan de betreffende lidstaat voor 2019 of voor

2020. De landspecifieke aanbevelingen voor Nederland staan onderaan deze factsheet.

Belangrijke aandachtspunten resteren nog bij beleid dat zich richt op de arbeidsmarkt en

woningmarkt.

·     Het RRP moet in beginsel bijdragen aan 6 pijlers: 1) de groene transitie, 2) de digitale transitie,

3) slimme duurzame en inclusieve groei, 4) sociale en territoriale cohesie, 5) gezondheid, en

economisch, sociale en institutionele veerkracht, 6) de volgende generatie.

·     Daarnaast gelden er specifieke voorwaarden waar het herstelplan aan moet voldoen,

waaronder:

o  Minimaal 37% moet worden besteed aan klimaatdoelen.

o  Minimaal 20% moet worden besteed aan digitalisering.

o  Maatregelen uit het RRP moeten bijdragen aan (gender)gelijkheid en gelijke kansen voor

iedereen ongeacht gender, afkomst, religie of geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele

oriëntatie.

Proces

·       Door het huidige demissionaire kabinet is besloten dat het nieuwe kabinet het definitieve RRP voor

NL zal indienen. Zo behoudt een volgend kabinet de ruimte om te kiezen welke hervormingen een

plek krijgen in het nationale plan voor de komende jaren.

·       De formerende partijen zijn nu aan zet. Het is aan de formatie om te besluiten welke

hervormingen en investeringen een plek krijgen in een Nederlands herstelplan. Tijdens de

formatie kunnen stakeholders geconsulteerd worden op onderdelen die in aanmerking kunnen

komen, bijvoorbeeld als het gaat om hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt,

pensioenen of woningmarkt.

·       Er bestaan meerdere indieningsmomenten voor een RRP. Op grond van de RRF-verordening geldt

in eerste instantie een deadline van 30 april 2021. Deze deadline geldt echter ‘as a rule’. In de

praktijk betekent dit dat een lidstaat ook na 30 april 2021 een herstelplan kan indienen, waarbij

de lidstaat aanspraak blijft maken op zijn totale allocatie.

·       Om zeker te zijn dat Nederland middelen niet misloopt, dient het plan formeel uiterlijk in de zomer

van 2022 ingediend te worden zodat de Commissie en Raad nog tijdig dit proces van goedkeuring

en committering voor ultimo 2022 kunnen afronden.

·       Na de goedkeuring van het herstelplan kan de lidstaat beginnen met de implementatie. De

middelen kunnen tot 2026 uitbetaald worden op basis van bereikte mijlpalen en doelen van het

goedgekeurde plan.

·       Een nieuw kabinet kan op elk moment, en op eigen risico, beginnen met het uitvoeren van

maatregelen die passen binnen het gewenste RRP. De Commissie zal dit echter pas formeel

beoordelen na indiening van een definitief plan.
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Landspecifieke aanbevelingen voor Nederland in 2020 en 2019

CSR’s 2020

1.   Alle nodige maatregelen nemen om de pandemie doeltreffend aan te pakken, de economie

te stimuleren en het daaropvolgende herstel te ondersteunen. Als de economische

omstandigheden dit toelaten, begrotingsbeleid voeren dat gericht is op het tot stand

brengen van prudente begrotingssituaties op middellange termijn en het waarborgen van

de houdbaarheid van de schuld, daarbij de investeringen verhogend. De veerkracht van het

gezondheidszorgstelsel versterken, onder meer door de bestaande tekorten aan

gezondheidswerkers aan te pakken en de uitrol van relevante elektronische

gezondheidsinstrumenten te versnellen.

1.   De effecten op de werkgelegenheid en de sociale effecten van de crisis beperken en

adequate sociale bescherming van zelfstandigen stimuleren.

1.   Publieke investeringsprojecten vervroegen en private investeringen aanmoedigen om het

economisch herstel te bevorderen. De investeringen toespitsen op de groene en digitale

transitie, met name op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, duurzame

infrastructuur, het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, en

missiegedreven onderzoek en innovatie.

1.   Stappen ondernemen voor een volledige aanpak van de kenmerken van het belastingstelsel

die agressieve fiscale planning mogelijk kunnen maken voor uitgaande betalingen in het

bijzonder, met name door de vastgestelde maatregelen ten uitvoer te leggen en de

doeltreffendheid ervan te waarborgen. Zorgen voor effectief toezicht op en handhaving van

het kader voor de bestrijding van witwaspraktijken.

CSR’s 2019

1.   De bevoordeling van schulden door huishoudens en de verstoringen op de woningmarkt

terugdringen, onder meer door de ontwikkeling van de particuliere huursector te

bevorderen. Ervoor zorgen dat de tweede pijler van het pensioenstelsel transparanter,

intergenerationeel billijker en schokbestendiger wordt. Beleid uitvoeren om het beschikbare

inkomen van huishoudens te verhogen, onder meer door de voorwaarden ter ondersteuning

van loongroei te versterken, met inachtneming van de rol van de sociale partners.

Kenmerken van het belastingstelsel aanpakken die agressieve fiscale planning, vooral door

middel van uitgaande betalingen, in de hand kunnen werken, met name door uitvoering

van de aangekondigde maatregelen.

1.   De prikkels voor zelfstandigen zonder personeel verminderen en adequate sociale

bescherming voor zelfstandigen bevorderen, en schijnzelfstandigheid aanpakken.

Levenslang leren versterken en vaardigheden verbeteren, met name voor mensen aan de

rand van de arbeidsmarkt en inactieven.

1.   Met inachtneming van de begrotingsdoelstelling op middellange termijn, het begrotings- en

structuurbeleid gebruiken om een opwaartse trend van de investeringen te steunen. Het

investeringsgerelateerde economisch beleid focussen op onderzoek en ontwikkeling, met

name in de particuliere sector, op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en strategieën

ter vermindering van broeikasgasemissies, en op het aanpakken van knelpunten in het

vervoer.



Overzicht motie debat Vaandeldrager TK, 16-12-21

2186 Kamerstukken II
2021/22, 35984,
nr. 9

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer 
verzoekt de regering om in gesprek te gaan
met de koninklijke familie teneinde te komen
tot een eerste recht op koop wanneer zij
besluiten werken te willen gaan verkopen.

(nadere uitwerking volgt)

Kwint, J.P. Parlementair agendapunt [16-12- 
2021] - Stemmingen over: moties
ingediend bij de Incidentele
suppletoire begroting inzake
verwerving kunstwerk

24-11-2022 EENK

2187 Kamerstukken II
2021/22, 35984,
nr. 10

Motie van het lid De Hoop c.s.; De De
Tweede Kamer verzoekt het kabinet zich
maximaal in te spannen om De
Vaandeldrager minimaal in elke provincie in
Nederland tentoon te stellen, en de Kamer zo
spoedig mogelijk hierover te informeren.

(Plan is in de maak, nader info volgt)

Hoop, H. de
Strien, P. van
Werner, L.

Parlementair agendapunt [16-12- 
2021] - Stemmingen over: moties
ingediend bij de Incidentele
suppletoire begroting inzake
verwerving kunstwerk

03-03-2022 EENK

2188 Kamerstukken II
2021/22, 35984,
nr. 11

Motie van het lid Werner c.s.; De Tweede
Kamer verzoekt de regering in de
beleidsreactie op het eindadvies van de
Commissie Collectie Nederland aan te geven
of de doelstellingen en
budgetten van het Nationaal Museaal
Aankoopfonds wettelijk verankerd
kunnen worden.
(betrekken bij beleidsreactie collectie
NL)

Hoop, H. de
Teunissen, C.
Werner, L.
Wuite, J.

Parlementair agendapunt [16-12- 
2021] - Stemmingen over: moties
ingediend bij de Incidentele
suppletoire begroting inzake
verwerving kunstwerk

17-11-2022 EENK

2189 Kamerstukken II
2021/22, 35984,
nr. 12

Motie van het lid Westerveld; De Tweede
Kamer verzoekt de regering om in
internationaal verband de afspraken rondom
de bescherming van cultuurgoederen in
particulier bezit tegen het licht te
houden, met als doel kunstwerken die tot het
nationale en internationale
cultuurgoed moeten worden gerekend, beter
te beschermen en de
publieke toegankelijkheid te vergroten.
(betrekken bij beleidsreactie Collectie
NL)

Westerveld, E.M. Parlementair agendapunt [16-12- 
2021] - Stemmingen over: moties
ingediend bij de Incidentele
suppletoire begroting inzake
verwerving kunstwerk

17-11-2022 EENK
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From:                                            
Sent Date:                         Tue Jan 18 11:54:18 2022
To:                                                                       
CC:
Subject:                            inspiratie taxatie

*   Er zijn geen wettelijke eisen gesteld aan taxaties die ten grondslag ligt
aan aankopen met een financiële bijdrage van het Museaal
Aankoopfonds. In dit geval is afgegaan op de expertise van een
internationaal vermaard specialist op het terrein van oude meesters.

*   Deze heeft in opdracht van het Rijksmuseum een taxatierapport
opgesteld in het kader van de onderhandelingen tussen de verkoper en
het Rijksmuseum over een call option agreement, die voorafgingen aan
de onderhandelingen tussen de verkoper en de Staat . Uit dit
taxatierapport bleek dat € 165 miljoen een redelijke prijs was. Na 2018
heeft het Rijksmuseum geen nieuwe taxaties laten uitvoeren.

*   In het kader van de onderhandelingen met de Staat, in 2021, heeft de
verkoper een vraagprijs kenbaar gemaakt van € 175 miljoen. De
verkoper heeft bovendien aangegeven niet lager te willen gaan dan
deze prijs.

De Vaandeldrager is een topwerk in het oeuvre van een van de belangrijkste kunstenaars aller

tijden. Dergelijke topwerken zijn internationaal zeer geliefd en gezocht door verzamelaars

over de hele wereld. Rembrandts huwelijksportretten van Marten en Oopjen zijn in 2016 voor

€ 160 miljoen verworven. De kwaliteit van De

Met vriendelijke groet,
            
Beleidsmedewerker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Directie Erfgoed &amp; Kunsten
Rijnstraat 50 | Postbus 16375 | IPC 3300 | 2500 BJ Den Haag
M:                E:          @minocw.nl

Aanwezig                          
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From:                                               
Sent Date:                         Tue Jan 18 11:56:25 2022
To:                                                                    
CC:
Subject:                            RE: SP en SGP

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:               

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:48

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

Onderwerp: FW: SP en SGP

*   Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer

heeft bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?

*   De prijs is bepaald in overleg met de verkoper. Vervolgens is het werk in opdracht van
het Rijksmuseum getaxeerd in 2018.

*   Verder nav het gesprek met de SGP nog het verzoek van de stas om iets concreter te zijn over de tour. Zouden

die jonge kunstenaars die niet een plek in kunnen krijgen?

*   Ik vind het een interessant idee om jonge kunstenaars hierbij te betrekken.

*   Het plan van aanpak van het Rijksmuseum is nog in ontwikkeling.

*   Zodra dit plan bekend is informeer ik u hierover.

Van:               

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:29

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;

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

          &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: SP en SGP

Ha      

Bijgaand mijn snelle reactie.
       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:20

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

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

Onderwerp: SP en SGP

Nog even een hele korte terugkoppeling van het gesprekje met Rik Janssen van de SP:

*   Vraagt om concreet plan voor ZZPers. Voor zowel korte als lange termijn. Hoe zorgen we dat die mensen ook

weer terug komen?

Hangt samen met beantwoording steun ZZP-ers

*   Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer

heeft bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?

Hier zijn QenA van aanwezig ik zal onder tussen een specifiekere maken.

*   Van belang dat het overheidsgeld is. Rijksmuseum moet hier bescheiden in zijn.

Moet met het Rijks besproken. Hangt samen met het communiceren naar de buitenwereld.

Verder nav het gesprek met de SGP nog het verzoek van de stas om iets concreter te zijn over de tour. Zouden die

jonge kunstenaars die niet een plek in kunnen krijgen?

Tja,                 het plan is in de maak. Ook is toegezegd delen met de EK, zodra TK het plan ontvangt. Moeten we

naar kijken. 

Dan nog een vraag over de spreekschets. De derde alinea waarin staat dat we nadat Frankrijk ervan af zag zijn

begonnen met het verkennen van het aankoopproces, klopt dat? Was die taxatie niet al eerder? Misschien goed om

nog even te preciseren waar het verkennen van het aankoopproces uit bestond en even onder elkaar te zetten wat

wanneer is ingezet.

Benodigde info staat in de QenA. Feitelijk is inderdaad zo dat Frankrijk eerst het aankoopproces is gestart en na verloop

er van afzag.

Dan nog een hele belangrijke vanuit de EK: er is hier geen printer. Nemen jullie die zelf mee?

Ja die hebben we!

    

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 22:30 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag allen,

Ik had de stas nog even aan de lijn en die had nog een paar verzoeken voor haar spreekschetsen morgen:

*   De PvdA zal aandacht vragen voor het kunstwerk van Anne Ermens die de Vaandeldrager heeft

nagemaakt met foto’s (https://www.bndestem.nl/breda/bredase-anne-33-maakt-zelf-namaak-van-
rembrandts-vaandeldrager-te-koop-voor-140-miljoen-
euro~afbeca9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F). De stas heeft nog even met     
        gebeld en die gaf mee dat ze het volgende daarover zou kunnen zeggen: “Rembrandt
inspireert vele kunstenaars en ik geef dan ook graag aan het Rijksmuseum mee daar iets moois mee
te doen. Een goed voorbeeld was hun tentoonstelling in 2019 ‘Lang leve Rembrandt!’, waar uit meer
dan 8000 inzendingen van (amateur)kunstenaars een jury 700 werken koos die in het Rijks tentoon
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werden gesteld.” Kunnen jullie dit nog een plek geven in haar spreekschets?

*   In het algemeen maar zeker in de passage over Rembrandt op p.3 nog het verzoek om korte

kernachtige zinnen te maken zodat ze er ook een beetje mee kan spelen. Dus iets meer spreektaal
dan brochuretekst.

*   Bij de passage over wat er in het coalitieakkoord is geregeld ook nog toevoegen dat de positie van

de makers voor haar boven aan de agenda staat.

*   Verder zal Henk Otten vragen naar de share purchase agreement voor de aankoop van de

Rembrandt. En of daar Kamer daar ook een concept van ontvangt. Mij lijkt dat zo’n concept
vertrouwelijk is, net als de intentieverklaring, maar ik denk dat het goed is daar nog wat over papier
te zetten. Hoe dat werkt en wat we daarover wanneer wel of niet kunnen delen.

Hoop dat jullie deze dingen nog mee kunnen nemen.
Succes nog even en tot morgen!

    10.2.e



From: 
Sent Date:                        Tue Jan 18 12:10:25 2022
To: 

CC:                              
Subject:                             RE: Debat morgen: Laatste verzoekjes stas
Attachments:                     Document1  -  Compatibiliteitsmodus.docx(15KB)

Bijgaand een Q&amp;A over het delen met de Kamer van de SPA.

Groeten,

 

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 23:17

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; 

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

Onderwerp: Re: Debat morgen: Laatste verzoekjes stas

Om alvast een aftrap te doen: het met de Kamer delen van de concept SPA is wel echt een heel ingewikkeld verzoek en

het lijkt mij buitengewoon onverstandig om eraan te voldoen. Het risico is levensgroot dat het de onderhandelingen -

waar we nu gewoon nog in zitten, ook al zijn we dichtbij - gaat doorkruisen of zelfs frustreren. De SPA gaat, net als de

eerdere letter of intent, uit van het geheim houden van de inhoud ervan. Bij de letter of intent hadden we nog een

expliciete clausule die toestond informatie vertrouwelijk met de Kamers te delen als zij daarom zouden verzoeken in

het kader van de goedkeuringsprocedure. De SPA voorziet daar niet in, dus dan zouden we daarover terug moeten naar

de verkoper. Die zal daar logischerwijs niet happig op zijn. De vraag is ook: wanneer zou het überhaupt nog nuttig zijn

om een concept te delen? Voordat de EK er weer over zou kunnen spreken, is de SPA - als het goed is - immers al

getekend (en misschien op sommige punten ook tussentijds aangepast).

Wat de winnende zinnen voor SCM in reactie zouden kunnen zijn, moeten we morgen nog maar even goed bekijken.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 22:53 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 



 Dag  

Dank voor je bericht! Mooi zo. We gaan ermee aan de slag.

Hartelijke groet,

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 jan. 2022 om 22:30 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:  



Dag allen,
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Ik had de stas nog even aan de lijn en die had nog een paar verzoeken voor haar spreekschetsen morgen:

*   De PvdA zal aandacht vragen voor het kunstwerk van Anne Ermens die de Vaandeldrager heeft
nagemaakt met foto’s (https://www.bndestem.nl/breda/bredase-anne-33-maakt-zelf-namaak-van-
rembrandts-vaandeldrager-te-koop-voor-140-miljoen-
euro~afbeca9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F). De stas heeft nog even met  
  gebeld en die gaf mee dat ze het volgende daarover zou kunnen zeggen: “Rembrandt
inspireert vele kunstenaars en ik geef dan ook graag aan het Rijksmuseum mee daar iets moois mee
te doen. Een goed voorbeeld was hun tentoonstelling in 2019 ‘Lang leve Rembrandt!’, waar uit meer
dan 8000 inzendingen van (amateur)kunstenaars een jury 700 werken koos die in het Rijks tentoon
werden gesteld.” Kunnen jullie dit nog een plek geven in haar spreekschets?

*   In het algemeen maar zeker in de passage over Rembrandt op p.3 nog het verzoek om korte
kernachtige zinnen te maken zodat ze er ook een beetje mee kan spelen. Dus iets meer spreektaal
dan brochuretekst.

*   Bij de passage over wat er in het coalitieakkoord is geregeld ook nog toevoegen dat de positie van
de makers voor haar boven aan de agenda staat.

*   Verder zal Henk Otten vragen naar de share purchase agreement voor de aankoop van de
Rembrandt. En of daar Kamer daar ook een concept van ontvangt. Mij lijkt dat zo’n concept
vertrouwelijk is, net als de intentieverklaring, maar ik denk dat het goed is daar nog wat over papier
te zetten. Hoe dat werkt en wat we daarover wanneer wel of niet kunnen delen.

Hoop dat jullie deze dingen nog mee kunnen nemen.
Succes nog even en tot morgen!

 10.2.e
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 12:14:26 2022
To:                                                                                      
CC:
Subject:                            RE: SP en SGP

‘Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer heeft

bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?’

Ik stel hier op verzoek van             nog even een tijdlijn voor op.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:29

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;

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

          &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: SP en SGP

Ha    ,

Bijgaand mijn snelle reactie.
       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:20

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;

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

Onderwerp: SP en SGP

Nog even een hele korte terugkoppeling van het gesprekje met Rik Janssen van de SP:

*   Vraagt om concreet plan voor ZZPers. Voor zowel korte als lange termijn. Hoe zorgen we dat die mensen ook

weer terug komen?

Hangt samen met beantwoording steun ZZP-ers

*   Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer

heeft bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?

Hier zijn QenA van aanwezig ik zal onder tussen een specifiekere maken.

*   Van belang dat het overheidsgeld is. Rijksmuseum moet hier bescheiden in zijn.

Moet met het Rijks besproken. Hangt samen met het communiceren naar de buitenwereld.

Verder nav het gesprek met de SGP nog het verzoek van de stas om iets concreter te zijn over de tour. Zouden die

jonge kunstenaars die niet een plek in kunnen krijgen?

Tja                  het plan is in de maak. Ook is toegezegd delen met de EK, zodra TK het plan ontvangt. Moeten we

naar kijken. 

Dan nog een vraag over de spreekschets. De derde alinea waarin staat dat we nadat Frankrijk ervan af zag zijn

begonnen met het verkennen van het aankoopproces, klopt dat? Was die taxatie niet al eerder? Misschien goed om

nog even te preciseren waar het verkennen van het aankoopproces uit bestond en even onder elkaar te zetten wat
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wanneer is ingezet.

Benodigde info staat in de QenA. Feitelijk is inderdaad zo dat Frankrijk eerst het aankoopproces is gestart en na verloop

er van afzag.

Dan nog een hele belangrijke vanuit de EK: er is hier geen printer. Nemen jullie die zelf mee?

Ja die hebben we!

    

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 22:30 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag allen,

Ik had de stas nog even aan de lijn en die had nog een paar verzoeken voor haar spreekschetsen morgen:

*   De PvdA zal aandacht vragen voor het kunstwerk van Anne Ermens die de Vaandeldrager heeft

nagemaakt met foto’s (https://www.bndestem.nl/breda/bredase-anne-33-maakt-zelf-namaak-van-
rembrandts-vaandeldrager-te-koop-voor-140-miljoen-
euro~afbeca9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F). De stas heeft nog even met     
        gebeld en die gaf mee dat ze het volgende daarover zou kunnen zeggen: “Rembrandt
inspireert vele kunstenaars en ik geef dan ook graag aan het Rijksmuseum mee daar iets moois mee
te doen. Een goed voorbeeld was hun tentoonstelling in 2019 ‘Lang leve Rembrandt!’, waar uit meer
dan 8000 inzendingen van (amateur)kunstenaars een jury 700 werken koos die in het Rijks tentoon
werden gesteld.” Kunnen jullie dit nog een plek geven in haar spreekschets?

*   In het algemeen maar zeker in de passage over Rembrandt op p.3 nog het verzoek om korte

kernachtige zinnen te maken zodat ze er ook een beetje mee kan spelen. Dus iets meer spreektaal
dan brochuretekst.

*   Bij de passage over wat er in het coalitieakkoord is geregeld ook nog toevoegen dat de positie van

de makers voor haar boven aan de agenda staat.

*   Verder zal Henk Otten vragen naar de share purchase agreement voor de aankoop van de

Rembrandt. En of daar Kamer daar ook een concept van ontvangt. Mij lijkt dat zo’n concept
vertrouwelijk is, net als de intentieverklaring, maar ik denk dat het goed is daar nog wat over papier
te zetten. Hoe dat werkt en wat we daarover wanneer wel of niet kunnen delen.

Hoop dat jullie deze dingen nog mee kunnen nemen.
Succes nog even en tot morgen!
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 18 13:07:55 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            Re: SP en SGP
Attachments:                    Document1  -  Compatibiliteitsmodus.docx(16KB)

Thanks!

Op 18 jan. 2022 om 13:01 heeft              ank &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



bijgaand de tijdlijn.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 12:23

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

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

Onderwerp: Fwd: SP en SGP

Ha       , dit hebben we al. Kun je met de vraag tijdlijn aanvullen?

H. gr.          

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 18 januari 2022 om 11:56:26 CET

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

           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: SP en SGP



                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:               

fax:              

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:48

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

Onderwerp: FW: SP en SGP
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*   Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer

heeft bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?

*   De prijs is bepaald in overleg met de verkoper. Vervolgens is het werk in opdracht van
het Rijksmuseum getaxeerd in 2018.

*   Verder nav het gesprek met de SGP nog het verzoek van de stas om iets concreter te zijn over de tour. Zouden

die jonge kunstenaars die niet een plek in kunnen krijgen?

*   Ik vind het een interessant idee om jonge kunstenaars hierbij te betrekken.

*   Het plan van aanpak van het Rijksmuseum is nog in ontwikkeling.

*   Zodra dit plan bekend is informeer ik u hierover.

Van:               

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:29

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;

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

          &lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: SP en SGP

Ha    ,

Bijgaand mijn snelle reactie.
       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:20

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;

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

Onderwerp: SP en SGP

Nog even een hele korte terugkoppeling van het gesprekje met Rik Janssen van de SP:

*   Vraagt om concreet plan voor ZZPers. Voor zowel korte als lange termijn. Hoe zorgen we dat die mensen ook

weer terug komen?

Hangt samen met beantwoording steun ZZP-ers

*   Hoe is de verkoopprijs vastgesteld? Wat is de volgorde in het proces? Graag helderheid daarover. Wanneer

heeft bijvoorbeeld de taxatie plaatsgevonden?

Hier zijn QenA van aanwezig ik zal onder tussen een specifiekere maken.

*   Van belang dat het overheidsgeld is. Rijksmuseum moet hier bescheiden in zijn.

Moet met het Rijks besproken. Hangt samen met het communiceren naar de buitenwereld.

Verder nav het gesprek met de SGP nog het verzoek van de stas om iets concreter te zijn over de tour. Zouden die

jonge kunstenaars die niet een plek in kunnen krijgen?

Tja,         /       het plan is in de maak. Ook is toegezegd delen met de EK, zodra TK het plan ontvangt. Moeten we

naar kijken. 
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Dan nog een vraag over de spreekschets. De derde alinea waarin staat dat we nadat Frankrijk ervan af zag zijn

begonnen met het verkennen van het aankoopproces, klopt dat? Was die taxatie niet al eerder? Misschien goed om

nog even te preciseren waar het verkennen van het aankoopproces uit bestond en even onder elkaar te zetten wat

wanneer is ingezet.

Benodigde info staat in de QenA. Feitelijk is inderdaad zo dat Frankrijk eerst het aankoopproces is gestart en na verloop

er van afzag.

Dan nog een hele belangrijke vanuit de EK: er is hier geen printer. Nemen jullie die zelf mee?

Ja die hebben we!

    

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 17 jan. 2022 om 22:30 heeft              &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag allen,

Ik had de stas nog even aan de lijn en die had nog een paar verzoeken voor haar spreekschetsen morgen:

*   De PvdA zal aandacht vragen voor het kunstwerk van Anne Ermens die de Vaandeldrager heeft

nagemaakt met foto’s (https://www.bndestem.nl/breda/bredase-anne-33-maakt-zelf-namaak-van-
rembrandts-vaandeldrager-te-koop-voor-140-miljoen-
euro~afbeca9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F). De stas heeft nog even met     
        gebeld en die gaf mee dat ze het volgende daarover zou kunnen zeggen: “Rembrandt
inspireert vele kunstenaars en ik geef dan ook graag aan het Rijksmuseum mee daar iets moois mee
te doen. Een goed voorbeeld was hun tentoonstelling in 2019 ‘Lang leve Rembrandt!’, waar uit meer
dan 8000 inzendingen van (amateur)kunstenaars een jury 700 werken koos die in het Rijks tentoon
werden gesteld.” Kunnen jullie dit nog een plek geven in haar spreekschets?

*   In het algemeen maar zeker in de passage over Rembrandt op p.3 nog het verzoek om korte

kernachtige zinnen te maken zodat ze er ook een beetje mee kan spelen. Dus iets meer spreektaal
dan brochuretekst.

*   Bij de passage over wat er in het coalitieakkoord is geregeld ook nog toevoegen dat de positie van

de makers voor haar boven aan de agenda staat.

*   Verder zal Henk Otten vragen naar de share purchase agreement voor de aankoop van de

Rembrandt. En of daar Kamer daar ook een concept van ontvangt. Mij lijkt dat zo’n concept
vertrouwelijk is, net als de intentieverklaring, maar ik denk dat het goed is daar nog wat over papier
te zetten. Hoe dat werkt en wat we daarover wanneer wel of niet kunnen delen.

Hoop dat jullie deze dingen nog mee kunnen nemen.
Succes nog even en tot morgen!
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Tijdlijn onderhandelingen De Vaandeldrager

najaar van 2018 eerste informatie dat het schilderij op de markt zou komen

22 november 2018 Taxatie in opdracht van Rijksmuseum

21 december 2018 verkoper en Rijksmuseum gaan met elkaar een Call Option Agreement

(exclusieve koopoptie) aan

21 januari 2019 verkoper dient bij de Franse autoriteiten een aanvraag in voor een

exportvergunning

9 april 2019 de Franse beschermwaardigheidscommissie adviseert negatief over de

aanvraag

9 april 2019 de Franse minister van Cultuur neemt het advies over en weigert de

exportvergunning af te geven

24 mei 2019 ontvangst door verkoper van afwijzend besluit van de Franse minister van

Cultuur

24 mei 2019 begin 30-maandentermijn waarbinnen de Franse overheid eerste recht

van aankoop had

Begin november 2021 start ambtelijke verkenning FIN en OCW naar mogelijkheden verwerving

schilderij

24 november 2021 einde 30-maandentermijn

25 november 2021 verkoper dient bij de Franse autoriteiten opnieuw een aanvraag in voor

een exportvergunning

25 november 2021 -     Call tussen   ,              en advocaat verkoper

-     voorstel voor aangaan Letter of Intent onder exclusiviteit

-     feitelijke start onderhandelingen tussen NL-staat en verkoper

2 december 2021 verkoper geeft in call, bij monde van advocaat, te kennen niet lager dan

een verkoopprijs van € 175 mln. te willen gaan

8 december 2021 ondertekening Letter of Intent door verkoper en NL-staat

8 december 2021 verzending brieven aan TK en EK over voorgenomen verwerving en

indiening voorstel ISP

16 december 2021 behandeling voorstel voor de ISP in TK

16 december 2021 TK aanvaart het voorstel voor de ISP

18 januari 2022 behandeling voorstel voor de ISP in EK

10.2.e10.... 10.2.e
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From:                                                        
Sent Date:                         Tue Jan 18 13:51:26 2022
To:                                                                      
CC:                                                                                                                    @minszw.nl          

                     
Subject:                             RE: Rembrandt  tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Dankjewel        

Morgen moet de test betaling wel lukken. Het is het verzoek dat de test betaling vroeg in de ochtend
wordt gedaan en dat wij een kopie van de SWIFT betaling krijgen.

Zoals afgesproken, jullie gaan alles regelen zodat de echte betaling al donderdag klaar en goedgekeurd
door jullie allemaal (met een blokkade) is. Vrijdag als wij contact met jou opnemen (na groen licht)
inspecteurs, gaan jullie de betaling gelijk sturen aan de ING. Wij krijgen uiteraard ook een kopie van die
betaling.

M.vr.gr.        

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:45

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

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

&lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;;              @minszw.nl

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

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Goedemiddag        ,

Ik heb geen goed nieuws over de Testbetaling; het gaat vandaag zeker niet meer lukken.

Dit komt omdat OCW nooit eerder spoedbetalingen heeft uitgevoerd via de ING; de collega’s van Kasbeheer zijn nu
met de ING bezig om dit te regelen zodat we de testbetaling morgen de deur uit kunnen doen.

Groet,
              

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:43

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

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

           @minocw.nl&gt;

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

          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Beste       

Dankjewel voor je bericht.
Helder. Heel goed dat jullie de benodigde liquiditeit voor de definitieve betaling rechtstreeks en voor
vrijdag a.s. met AGT gaan regelen.

M.vr.gr.        

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 08:11
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Aan:                          &lt;         @minocw.nl&gt;;                 &lt;        @minszw.nl&gt;         

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

           @minocw.nl&gt;

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

                                   &lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Beste        ,

Je kunt de contacten met AGT aan FDC Kasbeheer overlaten. Dat komt goed, dat is voor ons ‘business as usual’.
Bemoeienis daarmee door rechtstreeks contact van de kant van OCW met AGT over een betaling door FDC kan
wellicht juist voor meer onduidelijkheid zorgen. Jullie hoeven dit dus niet direct met AGT te regelen.

Groeten,
             
                 - Kasbeheerder - Autorisatiebeheerder
........................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26e etage
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag
........................................................................
               
maandag t/m donderdag (7:30 uur - 17:00 uur)
........................................................................
Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW.
Het FDC voert de financiële administratie en het beheer van het financiële SAP-systeem uit voor de ministeries van BZK, Financiën,
OCW, SZW en VWS.

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 19:45

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

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

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

                                   &lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Urgentie: Hoog

Goedenavond         

Bedankt voor je bericht. Toen je me vanavond informeerde over het feit dat jullie het Agentschap van
MinFin (AGT) pas op vrijdag 21/01 gaan informeren over het benodigde bedrag van € 175 mln en dat AGT
daarna dit bedrag op onze rekening bij de ING gaat storten, heb ik je gelijk voorgesteld om dat eerder
met AGT te regelen. Dat kan en dat mag!

Jullie kunnen AGT informeren dat er zeer waarschijnlijk € 175 mln nodig is op vrijdag 21/01/2022. Als
jullie dit pas op vrijdag gaan regelen met AGT, is de kans heel groot dat dit niet gaat lukken. Ik heb je ook
uitgelegd hoe het bij AGT werkt.

Kunnen wij dan dit direct regelen met AGT? Graag hoor ik het van je.

M.vr.gr.        

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 19:29

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

    &lt;        @minszw.nl&gt;

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

                                   &lt;          @MINSZW.NL&gt;;                &lt;          @minszw.nl&gt;

Onderwerp: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari
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Goedenavond collega’s,

Ik heb de indruk dat OCW als deadiine voor de betaling van € 175 mln het tijdstip van 15.00 uur hanteert.

Let op
Het tijdstip van 15.00 uur is de deadline die de ING hanteert.
Het FDC verwerkt alle betaalstukken zoveel mogelijk vooraf maar de laatste acties kunnen pas uitgevoerd worden
nadat we groen licht van OCW hebben ontvangen en alle stukken (ook ’t contract) compleet zijn.
Zo moet verder ook Minfin geïnformeerd worden (op het moment dat dat zeker is) dat de betaling op 21 januari zal
plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is bij de ING.
Al deze zaken maken het nodig dat het FDC uiterlijk 12.00 uur al moet weten of de betaling op de 21e doorgaat.

Verzoek is dus om niet de deadline van ING aan te houden, maar 12.00 uur.

Groet,
       

Met vriendelijke groet,

               

Keyuser Crediteuren
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MIN SZW)
Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU)
Financieel Diensten Centrum (FDC)/cluster betalen
Adres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Bezoekadres: Locatie Hoftoren 26 
e
 etage

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

| 2595 AN | Den Haag
Emailadres:         @minszw.nl

Internet: http//www.rijksoverheid.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------

M               

                         

  ________________________________ 

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 Jan 18 14:24:17 2022
To:                                                     
CC:                                                  
Subject:                            RE: Vraag 13 FVD

Ja, lukt mij wel.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:22

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

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

Onderwerp: Vraag 13 FVD

is nederland wel klaar voor de vaandeldrager en heeft scm dat onderzocht? (kwetst het niet mensen?)

Kan hier iets van een antwoord op komen dat kunst ook een bepaalde functie heeft?        kun jij dat of
zal ik        vragen?

                 
Senior beleidsmedewerker/                    

&#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 Jan 18 14:24:30 2022
To:                                  
CC:
Subject:                             FW: Q&A vangnetregeling in  WGO vaandeldrager
Attachments:                     Bijlage voorstel vangnetregeling Creatieve Coalitie.pdf(63KB); QA voorstel Creatieve Coalitie

vangnetregeling.docx(15KB)

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:24

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

Onderwerp: Fwd: Q&amp;A vangnetregeling in WGO vaandeldrager

 

 

Ministerie van OCW

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 18 januari 2022 om 12:14:33 CET

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

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

Onderwerp: Antw: Q&amp;A vangnetregeling in  WGO vaandeldrager



 Dan zou ik de eerste bullit splitsen:

- Veel zzp’ers in de culturele en creatieve sector hebben het al heel lang zwaar. Ik zie hun worsteling en dat raakt mij

ook. Ik zal mij de komende tijd inzetten om de positie van deze groep te versterken.

- Ik heb in dat kader begrip voor het voorstel van de Creatieve Coalitie.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 18 jan. 2022 om 11:56 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



  

Kan hier nog een zin aan vooraf met wat empathie voor de zzp’ers en de toezegging dat zij zich in haar regeerperiode

graag hard zal maken voor de versterking van hun positie?

 

 

Ministerie van OCW

Op 18 jan. 2022 om 11:02 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



 Dit is het antwoord over de vangnetregeling waar de creatieve coalitie om vraagt. We wachten nog wel op akkoord van
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ezk, maar er is al afgestemd met szw. Ik cc   even omdat ik in de veronderstelling ben dat hij met het dossier bezig

is?

  

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 18 januari 2022 om 10:14:52 CET

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

Kopie: &quot; &quot; &lt; @minocw.nl&gt;, &quot; &quot; &lt;

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

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

Onderwerp: Q&amp;A vangnetregeling in  WGO vaandeldrager



Ha  ,

Hier, met dank aan  , een Q&amp;A.
Deze is afgestemd met SZW.
  checkt vanochtend nog of EZK ook akkoord is. Als je kunt wachten met het verwerken in het
dossier, dan kunnen we hun reactie zo nodig ook verwerken.

Ik stuur het nu alvast naar je toe zodat je kunt kijken of je zelf akkoord hebt, en zodat je het achter te
hand hebt als er op eens spoed is.

K.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 08:44

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

Onderwerp: RE: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

En hier mét de bijlage die ik noemde, hoef je die iig niet meer op te zoeken.

  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
Directie Erfgoed en Kunsten | Team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap
M +  
E  @minocw.nl

Werkdagen: ma-di-wo-do

Van:  

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 08:42

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

Onderwerp: RE: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

Hoi   en  ,
Bij wijze van vingeroefening heb ik een QA gemaakt. Vast vol met verkeerde veronderstellingen (dus ik zie
graag het eindresultaat, daar kan ik van leren). Maar wellicht kunnen jullie een aantal zinnetjes gebruiken
:)
Groet,
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
Directie Erfgoed en Kunsten | Team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap
M +  
E  @minocw.nl

Werkdagen: ma-di-wo-do

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 22:13

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: A-dossier WGO vaandeldrager.docx

Hoi,

De vraag is of we voor t Vaandeldragendebat een korte q&amp;a kunnen maken over de vangnetregeling waar (oa) de

Creatieve Coalitie om heeft gevraagd. Iets langs de lijnen van ‘veel begrip, kabinet heeft individuele ondersteuning in de

vorm van tozo afgebouwd, een vangnetregeling zoals voorgesteld sluit daar niet op aan en is niet uitvoerbaar’. Of wat

jullie nog meer voor argumenten hebben. Het debat is in de middag maar ik verwacht wel wat stress rond t eerste dat

van onze stas er zal dus fijn als t er vroeg kan zijn.

Groet,

  

Ps je weet wel dat je op een hot topic zit als zelfs een aankoop van een Rembrandt terug wordt geleid naar het

onderwerp arbeidsmarkt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 17 januari 2022 om 22:00:35 CET

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

Kopie: &quot &quot; &lt; @minocw.nl&gt;, &quot &quot; &lt;

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: A-dossier WGO vaandeldrager.docx



Hi  

Hierbij mijn wijzigingen bijhouden in het A-dossier. De vraag over RRF was al beantwoord, maar misschien
heb jij van    nog aanvullingen gehad.
Wil je ook naar de laatste vragen nog even goed kijken?

@   ik stuur je deze mail in cc zodat je kunt zien dat er voortgang zit in ons meekijkend werk, met
  heb ik afgesproken dat zij verder typt in mijn versie zodat jij uiteindelijk alle wijzigingen in één
keer kunt overnemen (of niet, als wij iets doms zouden hebben gedaan).

Wat nog ontbreekt is een Q&amp;A op het voorstel van de Creatieve Coalitie voor een vangnetregeling.
Daar heeft de Stas vanavond om gevraagd.
@   kun jij hiervoor iets op papier laten zetten?

Zet ‘m op!

  
&lt;A-dossier WGO vaandeldrager.docx.awsec&gt;
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Deze notitie is als bijlage verzonden bij de brief van de Creatieve Coalitie van 30 november 2021 (1/2)

Uitgangspunten corona opdracht compensatieregeling (vangnetregeling)

30-11-2021

Aanleiding

De beperkingen, aangekondigd in de maatregelenbrief COVID-19 van 26 november 2021, die met

ingang van 28 november van kracht zijn geworden, waardoor zzp’ers en flexwerkers in de culturele

en creatieve sector direct worden getroffen.

DOEL

Continuïteit van de sector borgen, behoud van mensen en bedrijven voor de culturele en creatieve

sector, gelijke behandeling van werkenden ongeacht de contractvorm van hun arbeidsverhouding,

compensatie van maatregelen die buiten de sfeer van het ondernemingsrisico liggen, en direct

verband houden met overheidsingrijpen. De regeling heeft het karakter van een restrisico-regeling

(vangnet) voor werkenden,

MIDDEL

De vangnetregeling is complementair aan Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en regelt volgens een logische rangorde

een tegemoetkoming in die gevallen waarin de TRSEC en de ATE of aanvullende afspraken in

subsidievoorwaarden of contract, voortvloeiend uit een sociale dialoog, juist niet voorziet om de

gevolgen van annuleringen op de vangen.

De vangnetregeling geldt voor zzp’ers en flexwerkers die kunnen aantonen dat opdrachten zijn

weggevallen en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op

compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgever. Deze regeling kan worden ingericht

naar het voorbeeld van de regeling ATE, met als kenmerkend verschil tussen de vangnetregeling en

de ATE dat alleen een individueel werkende een aanvraag kan indienen.

AFBAKENING EN VOORWAARDEN

1. Er was sprake van een annulering die verband houdt met de getroffen maatregelen zoals

aangekondigd op 12 november en 26 november door de Rijksoverheid.

2. Er is sprake van omzet- en inkomensverlies dat met dossierstukken en in de boekhouding

onderbouwd aangetoond kan worden.

3. Er is geen sprake van doorbetaling of uitbetaling van een werk- of opdrachtgever uit, terwijl

hier wel aantoonbaar om verzocht is.

4. Bij uitbetaling op grond van deze garantieregeling wordt her recht op juridische stappen

gecedeerd aan de Rijksoverheid, ten einde kosten mogelijkerwijs te verhalen op werk- of

opdrachtgevers zonder dart kwetsbare zzp’ers of flexwerkers bezwaard worden met deze

opgave.

5. Er komt een laagdrempelig minimumbedrag om redenen van administratieve doelmatigheid.

6. Deze regeling voorziet alleen in een vangnetuitkering in gevallen waarin voor dezelfde

activiteiten niet anderszins is voorzien in betaling gekoppeld aan deze (kerst)periode.

7. Deze regeling compenseert ten hoogste 100% van het misgelopen factuur- of loonbedrag.

8. Er kan alleen een aanvraag worden ingediend door natuurlijke personen in de hoedanigheid

van werknemer of opdrachtnemer

9. Deze regeling sluit qua juridische onderbouwing en uitvoeringssystematiek zoveel als

mogelijk aan bij TRSEC en de ATE-regeling.

179a



Deze notitie is als bijlage verzonden bij de brief van de Creatieve Coalitie van 30 november 2021 (2/2)

UITVOERING

Voor de keuze van de meest geschikte manier van vormgeving en uitvoering van de regeling, is de

vraag naar de afbakening van de doelgroep richtinggevend. Verschillende opties zijn mogelijk.

Aangezien het gaat om een brede variëteit aan annuleringen kan worden besloten tot een

subsidieregeling van de Rijksoverheid, uit te voeren door de Rijksdienst Voor Ondernemend

Nederland (RVO). Hiermee wordt dan aangesloten bij de reeds bestaande evenementenregeling

TRSEC en de nog tot stand te brengen Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Zo kan

uniformiteit tussen de uitvoering van deze  regelingen ook worden geborgd.



From:                         <  >
Sent Date:                         Tue Jan 18 14:46:52 2022
To:                                    
CC:                     (DJZ/PRIVAAT)    

 
Subject:                            RE: From  
Attachments:                     Redline - SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22 and SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 18

01 22 - 14h.pdf(199KB); SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 18 01 22 - 14h.docx(40KB); Rembrandt -
Signing and closing memo (  draft 180122) 13h.doc(164KB); Redline - Rembrandt - Signing and closing
memo (  draft 170122) vsent and Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 180122)
13h.pdf(181KB)

Dear  , 

Thank you very much for the various confirmations provided today.

Please find attached an execution version of the SPA, in which we have (as suggested) amended the wording of articles

2.3 and 3.1. I confirm that the article 3.5 was deleted due to redundancy with articles 3.2 and 3.3.

Could you please confirm that we are in agreed form on the SPA?

We will circulate in the course of the afternoon a package with all the annexes for your review. Do you have any

comment on the draft confirmation of transfer shared yesterday?

In addition, please find attached an updated draft of the closing memo, for your review and comments. Could you

please kindly:

*   circulate the executed copies of both PoAs to be attached as annex 2 and annex 6 of the SPA;

*   confirm the name and contact details of the person in charge of the transfer of funds at ING;

-          confirm / complete the following list of the individuals present at the examination of the painting on your

side:

*   As part of the Rijksmuseum delegation:   /   other individuals?

*     (Association Rembrandt)

*   confirm / complete the following list of the individuals present at the signature of the SPA on your side:

*     (Dutch state)

*     (Dutch state)

*     ( )

*   As part of the Rijksmuseum delegation:   /   other individuals?

*     (Association Rembrandt)

We remain available to discuss over the phone if necessary,

Thank you very much,

Best regards,

 

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

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 22:10

À :  &lt  &gt;

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

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

&lt;  &gt;

Objet : Re: From   

Dear Ms  
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From:                              
Sent Date:                         Tue Jan 18 14:50:35 2022
To:                                    
CC:
Subject:                            RE: Signing and Closing

Zeker, ik was in gesprek met het CvdM…

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:20

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

Onderwerp: FW: Signing and Closing

Zou jij dat willen doen?  @ch.rothschildandco.com

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:20

Aan:  &lt   &gt;

CC:  &lt;  &gt;;  &lt;

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

Onderwerp: Re: Signing and Closing

As far as I know, we have not informed the Rothschild Bank. But I’ll ask  to get in touch with  as 

soon as possible.

Best Regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 14:15 heeft   &lt   &gt; het volgende geschreven:



 Thank you.I assume Rothschild Bank is aware.

Best

Envoyé de mon iPhone

Le 18 janv. 2022 à 13:58,   &lt; @minocw.nl&gt; a écrit :  



Dear   ,

Unfortunately there appear to have been some hiccups in the process: I was informed that the bank was
not yet ready to perform a test payment and will not be able to execute it today either. But the good news
is that everything should be set now for a second try tomorrow.

It’s a good thing we have such things as test payments…

I am very sorry for the inconvenience.

Best regards,
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Van:   

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 12:07

Aan: ' ' &lt; &gt;;   &lt;

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

  &gt;

CC:  &lt   &gt;

Onderwerp: RE: Signing and Closing

Dear   ,

Upon receipt,    will immediately send you the SWIFT copy. She expects to receive it any time
now.

Best regards,

    

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 11:21

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

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

CC:  &lt   &gt;

Onderwerp: RE: Signing and Closing

Dear  , 

Duly noted thank you.

Regarding the reference for the payment, we are in line with the suggestion of your finance department. Could you

please confirm when the test payment has been initiated and provide us with a SWIFT copy ?

Thank you very much,

Best regards,

 

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

Envoyé : mardi 18 janvier 2022 10:32

À :  &lt;  &gt;;   &lt;

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

Cc :  &lt;  &gt;;   &lt  

  &gt;

Objet : RE: Signing and Closing

Dear   

The test payment will take place as soon as possible today. @ : could you perhaps in a
reply to all give some clarity to  ?

   has informed me that the payment to the Seller’s bank account must have a payment
reference. The SPA doesn’t provide for a specific wording to be used in the reference field of the payment.
I propose the finance department will use “Acquisition Rembrandt’s The Standard Bearer”. Is that
okay?

And lastly, yes, the parliamentary discussion in the Senate is still scheduled today: from 14.00 to 20.45
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hours (with a few periods of suspension in between). From 20.55 - 21.00 hours (or as much earlier as
possible) the voting will take place.

Best regards,

    

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:56

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

CC:  &lt;  &gt;;   &lt

  &gt;

Onderwerp: RE: Signing and Closing

Dear   

When are you doing the test with Rothschild?

I reconfirmed to the trustee at the request of Rothschild (!) the account number from which the money

would be sent, which you gave me last night.

Is the examination by the Senate still planned for today?

Regards,

 

   

De :  

Envoyé : lundi 17 janvier 2022 17:28

À :   &lt; @minocw.nl&gt;

Cc :  &lt  &gt;;   &lt;

  &gt;

Objet : Signing and Closing

Dear   

Please do not forget to let me have the exact name of the institution through which the payment of the

Purchase Price would be ordered and monitored.

I would like to give that information to Rothschild Bank to ease their verification.

Kindly also let me know at what time  and delegation intend to reach the hotel in Monaco.

Regards,

 

   

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 

10.2.e 10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

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


From:                                                        
Sent Date:                         Tue Jan 18 14:56:04 2022
To:                                                    @ch.rothschildandco.com'
CC:                                                
Subject:                            Update: Test payment

Dear                

We are sorry to inform you that we were unable to execute the test payment today. We will do it
tomorrow. After the test payment is made, I&#8217;ll send you a message about it.

We apologize for this inconvenience.

Met vriendelijke groeten,

                       
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M            10.2.e
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From:                         < >
Sent Date:                         Tue Jan 18 15:01:32 2022
To:                                 
CC:                                   
Subject:                            Re: Signing and Closing

Thank you

Best

Envoyé de mon iPhone

Le 18 janv. 2022 à 15:00,   &lt; @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear   ,

I already informed    about this inconvenience.

The test payment will be executed tomorrow and not today. Our apologies for this delay.

Best regards,

  
Department for Media &amp; Creative Industries
Ministry of Education, Culture and Science
Rijnstraat 50 | 2500 BJ | Den Haag | 7e
........................................................................
T &#   | E  @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 14:20

Aan:  &lt;  &gt;

CC:  &lt &gt;;  

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

Onderwerp: Re: Signing and Closing

As far as I know, we have not informed the Rothschild Bank. But I’ll ask  to get in touch with  as 

soon as possible.

Best Regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 14:15 heeft   &lt;   &gt; het volgende geschreven:
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From:                              
Sent Date:                         Tue Jan 18 15:52:50 2022
To:                                  
CC:
Subject:                             Document1  -  Compatibiliteitsmodus (002).docx
Attachments:                     Document1  -  Compatibiliteitsmodus (002).docx(16KB)

Zo doen, want in dit geval gaan we af op het RMA, maar in de toekomst kan dat anders zijn (met name als
het gaat om een ander museum, en wellicht willen we dan wel meerdere taxaties, je weet het niet)
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From:  
Sent Date:                        Tue Jan 18 16:02:40 2022
To: 
CC:  
Subject:                            Re: pvv - zodner antwoord van   want dat gaat ergens anders over.
Attachments:                    Gebundelde inbreng PVV.docx(15KB)

Wat mij betreft mag er nog wel een zin bij als: ook ik sta op het standpunt dat je naar kunst vanuit verschillende

perspectieven kunt kijken. Het verleden is niet eendimensionaal, en dat is juist ook zo aantrekkelijk van kunst.

Zloiets

 

  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &# 

e-mail:  @minocw.nl

Op 18 jan. 2022 om 16:00 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



 

Coördinator Cultuur&amp;Corona
Beleidsmedewerker musea en roerend erfgoed
===============================

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Directie Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
T   | E  @minocw.nl10.2.e 
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 18 16:27:17 2022
To: 
CC:  
Subject:                            Re: voorstel woordvoeringslijn Vaandeldrager
Attachments:                    image001.jpg(5KB); image002.png(910B); image003.png(737B); image004.png(799B); image005.png(804B)

Ja klopt. Stem ik af. Maar zijn jullie het eens dat we alleen heel sec reageren bij vragen?

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 16:18 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Even ten overvloede: dit stem je ook zo af met het Rijksmuseum en de Vereniging Rembrandt?

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:04

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: FW: voorstel woordvoeringslijn Vaandeldrager

Hai collega’s,

Mijn advies is alleen te reageren als de pers belt met ons of met Rijks of met vereniging Rembrandt. Dus
heel sec:

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aankoop van de Vaandeldrager. Nu gaan we verder met het
proces van de aankoop.

En dus ook het Rijks en daarmee   adviseren om niet actief een juichtweet te versturen.

En verder niks. Jullie nog aanvullingen? Opmerkingen?

 

Van   &lt  @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:55

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

Onderwerp: RE: voorstel woordvoeringslijn Vaandeldrager

Excuus, ik had het adres niet goed.
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x 

 
x x

Please think before you print

Van   

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:30

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

Onderwerp: voorstel woordvoeringslijn Vaandeldrager

Dag  ,  , bijgaand onze woordvoeringslijn indien het allemaal doorgaat.

Wij sturen verder geen persbericht uit vandaag of morgen. Wel willen we de quote van  verspreiden.

Zijn jullie het hiermee eens? Hartelijks, 

Woordvoeringlijn Rijksmuseum Vaandeldrager 18 januari 2022:

  : Wij zijn verheugd dat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de koop van de Vaandeldrager voor

Nederland. De Vaandeldrager behoort tot de top van Rembrandts werken en verdient een plek in de Nederlandse

collectie en daarmee in het publieke domein.

Q&amp;A:

Wanneer komt het naar Nederland?

Nadat het koopcontract is ondertekend/de koop formeel is, zal daar spoedig meer over bekend worden.

Wanneer wordt het koopcontract ondertekend?

Binnenkort hopelijk.

Bij doorvragen: zodra alles formeel is afgerond zullen we dat bekend maken.

Bij vragen waar, hoe en door wie: idem

Gaat de tour door? Hoe ziet deze eruit?

Nadat het koopcontract is ondertekend zal daar spoedig meer over bekend worden.
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From:                                
Sent Date:                         Tue Jan 18 16:55:43 2022
To:                            
CC:                            
Subject:                            RE: mandaatregister
Attachments:                     Scan_20220117_164432.pdf(99KB)

Zie bijgaand de volmacht. Daarin is niet expliciet ook de betalingsgoedkeuring opgenomen, maar bij de
toedeling van publiekrechtelijke bevoegdheden geldt het uitgangspunt, dat wie het meerdere mag, ook het
mindere mag. (Da’s logisch, zou Cruijff zeggen.) Ik zou zeggen dat dit naar analogie ook geldt voor de
uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen door ambtsdragers in het
kader van dat ambt.

Voor de zekerheid kopieer ik    en    in, die vanuit WJZ naar de volmachten
hebben gekeken.

Groeten,

  

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:44

Aan   &lt; @minocw.nl&gt;

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

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

Onderwerp: Re: mandaatregister

Ah nu begrijp ik waar de vraag vandaan komt. Even check bij  :  is gemachtigd de SPA te tekenen, daarmee is 

de verplichting aangegaan en dus is ze ook gemachtigd voor de betaling? Neem ik toch aan.

Ik heb zelf die machtiging niet.

Gr  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 16:38 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi  

Wil je svp de opdracht betaling van € 175 mln aanpassen van    naar   (zie bericht hieronder).

@ /  hebben jullie ergens een soort bewijs waarin staat dat   hiervoor gemandateerd is.
Graag ontvang ik het voor het dossier.

Bedankt!

Met vriendelijke groeten,

    
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M   

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:32
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Aan   &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt; 

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

Hoi allen,

Ik heb zojuist    gesproken van FEZ.
De mandatering voor deze aanschaf is reeds geregeld via     en  -  .
Concreet betekent het dat      gemandateerd is hiervoor.

Kunnen jullie hiermee verder?

Groet
 

Van   &lt; @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:32

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

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

Dankjewel  .

Gr.   

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:28

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

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

Hallo  ,

Ik word vanmiddag teruggebeld door    van FEZ die dit vanmiddag bespreekt met haar
collega’s.
Zodra ik een reactie van haar heb laat ik dat direct weten.

Groet
 

Van   &lt; @minocw.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:24
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Aan:  &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

Urgentie: Hoog

Hallo  ,

Dit heeft prioriteit, zoals   eerder heeft gezegd.

Wanneer kan je ons svp de informatie geven?

M.vr.gr.  

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 12:02

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

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

 ,

Bedankt voor jouw reactie. Het is zoals ik vanochtend al besprak met jou van groot belang als wij dit
spoedig aan het FDC kunnen melden.

Groet
 

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 12:00

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

Onderwerp: RE: mandaatregister

Hoi   ,

Ik bespreek de vraag zsm met mijn collega en komt er dan op terug.

Groet
 

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 10:18

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

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

Onderwerp: mandaatregister

Goedemorgen  ,

Naar aanleiding van het gesprek van zo even krijg je hierbij mijn telefoonnr en van mijn collega   
   
Dank dat je ons zo snel van dienst kunt zijn.

   

1.       

   

1.       
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Groet
 10.2.e 



From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 18 17:01:11 2022
To:                                                                                
CC:                                                         
Subject:                             antwoorden op vragen in tweede termijn

Hard gewerkt in eerste termijn. Hulde, echt petje af!

Nu even uitblazen, maar er komt nog een termijn. Mogelijk worden ook dan weer vragen gesteld. Onze
SCM is erg afhankelijk van wat er op papier staat. Daarom aan een ieder het verzoek om de Q&amp;A
zoveel mogelijk zodanig op papier te zetten, dat zij het van begin tot eind volledig kan oplezen.
Dus in plaats van:

Vraag [nr} bladibla (GL)
Antwoord: bladibla

Graag zo formuleren:

Lid [naam] van GL vraagt om (samenvatting van de vraag)
Mijn antwoord daarop is het volgende
[antwoord]

                 
Senior beleidsmedewerker/                    

&#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;&#82300C8C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE689C.FE6.
T +31              
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:  
Sent Date:                        Tue Jan 18 17:30:35 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Vordering voor De Vaandeldrager
Attachments:                    Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt.docx(96KB)

Hoi  ,

In de bijlage kun je een opzet vinden voor de vordering aan Het Rijksmuseum Fonds.
Zou jij willen kijken of deze akkoord is zo of dat ik nog een en ander moet aanpassen?

Nog een aantal vragen:
Klopt het dat er maar 1 brief moet worden verstuurd aan Het Rijksmuseum Fonds, omdat de Vereniging
Rembrandt haar bijdrage aan Het Rijksmuseum Fonds overmaakt?
Moet    de brief ondertekenen of de staatssecretaris?

@ , wat is een logische termijn voor de betaling? Ik heb nu vier weken ingevuld, maar dit kan
natuurlijk anders zijn.

Ik hoor het graag.

Hartelijke groet,

  

Financial trainee

  

Directie Media en Creatieve Industrie

Team financieel mediabeleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag | Verdieping 7

MENC/MB | Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag
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From:                                            
Sent Date:                         Tue Jan 18 17:30:46 2022
To:                                                  
CC:                                                  
Subject:                            FW: Bericht aan de staatsecretaris van Cultuur en Media

Ha         

Ook vast voor jou. Mailtje van het cidi.

Gr

       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:53

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

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

Onderwerp: FW: Bericht aan de staatsecretaris van Cultuur en Media

Hai,

Ik denk ook naar jullie voor een reactie hierop.

Groet,

       

Met vriendelijke groet,

              

                                         

Directie Communicatie

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

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag

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

M:             

             @minocw.nl

Van: CIDI -          &lt;       @cidi.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:49

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

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

Onderwerp: Bericht aan de staatsecretaris van Cultuur en Media

Geachte excellentie, mvr. G. Uslu,

In hoopvolle gespannenheid wachtte ik op uw antwoorden op de leden Baudet en Kerseboom betreffende

het niet informeren van de FvD-fractie, inzake de aankoop van De Vaandeldrager. Mijn hoop was enerzijds

dat u kort en helder zou antwoorden en anderzijds dat u het onverhuulde antisemitisme en complotdenken

achter de vragen zou ontmaskeren en expliciet veroordelen. Inderdaad bleken uw antwoorden ferm en

duidelijk, echter bleek een meta-beschrijving over de vragen, die in feite 'insinuatie op insinuatie' behelzen,
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een brug te ver. Ik besef terdege dat de leden Kerseboom en Baudet u met deze vragen in een lastig parket

hebben gebracht en kan me levendig voorstellen dat u het dientengevolge bondig houdt.

Echter, achter de vragen van FvD is duidelijk antisemitisme te herkennen. Achter de suggestieve vragen over

de Joodse familie Rothschild en de ideeën die samenklonteren in de noemer 'The Great Reset' zit een beeld

van de machtswellustige Jood, die wereldleiders als een marionettenspeler aan hun touwtjes houdt. Het

gangbaar maken van deze beelden door deze schriftelijk en via ons hoogste democratische orgaan te stellen,

baart mij persoonlijk, en velen met me, grote zorgen. Dit geldt  niet alleen voor de Joodse gemeenschap in

Nederland, maar voor onze gehele samenleving.

Daarom zijn duidelijke, expliciete veroordelingen van bewindslieden, politici en andere leiders van groot

belang in onze strijd voor een tolerante samenleving.

Ik hoop dat u binnenkort een gelegenheid vindt om uw hierover uit te spreken.

Op 27 januari herdenkt de wereld de bevrijding van Auschwitz en de Holocaust. CIDI organiseertop 26 januari

een panelgesprek over Holocausteducatie. O.a. zullen we aandacht besteden aan de bagatellisering van de

Holocaust en aan de vraag hoe over deze periode voorgelicht kan worden, omdat het steeds duidelijker

wordt dat de kennis hierover te beperkt is. Dit geldt ook voor volwassenen, die moeilijk te bereiken zijn - een

belangrijke uitdaging voor onze cultuursector.

CIDI staat tot uw beschikking mocht u deze en aanverwante onderwerpen verder willen bespreken.

Met vriendelijke groeten,

            

  

                    

        @cidi.nl

+                

+                

Postbus 11646

2502 AP Den Haag

Luister naar een interview met CIDI-directeur Hanna Luden

CIDI komt op voor de rechten van Israel en het Joodse volk.

Het werk van het CIDI wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van CIDI. Uw financiele steun is fiscaal aftrekbaar. http://www.cidi.nl/over-cidi/#vriend
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From:                            
Sent Date:                         Tue Jan 18 17:42:27 2022
To:                                 
CC:
Subject:                            Re: vraag van Otten
Attachments:                    image001.png(6KB)

Klopt.

En pas in die fase, nadat de ministeries betrokken raakten, is gebleken dat de verkoper de vraagprijs heeft

verhoogd. Dat hadden we eerst informeel vernomen en later, op 2 december, ook formeel van de advocaat.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 17:39 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Hi  ,

Er komt een vervolgvraag over het aankoopproces:

Is eerst contact opgenomen met de verkoper en is toen de waarde van het schilderij bepaald of is het schilderij eerst
getaxeerd?

Volgens mij moet het antwoord iets zijn van dat het Rijksmuseum in eerste instantie de onderhandelingen
heeft gevoerd, en dat wij daar pas in een later stadium zijn betrokken, toch?

Kun jij een antwoord formuleren?
h. gr.   

  
Senior beleidsmedewerker/   

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T &#  
E  @minocw.nl

Ik    
www.cultuursubsidie.nl
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From:                          < >
Sent Date:                         Tue Jan 18 17:43:39 2022
To:                                    
CC:                      (DJZ/PRIVAAT);  

  
Subject:                            RE: From  

    vous a envoyé 12 fichiers
sécurisés

Accedez au message

Dear  ,

As mentioned below, please find attached, for your review and formal validation, a copy of all the
annexes to the SPA.

Annexes 2 and 6 will be substituted, upon receipt, with executed copies of the PoAs.

In addition, I note that the 2019 condition report shared a few days ago is not signed by the
Rijkmuseum (see page 59). If available, could you please share the fully executed copy?

You will see that, upon request from the trustee, we have slightly modified the annex 9 to insert a
reference to the “trust” instead of the “corporation” (see redline attached).

Best regards,

 

De :  
Envoyé : mardi 18 janvier 2022 14:47
À :   &lt; @minocw.nl&gt;
Cc :  &lt; @minocw.nl&gt;;  
(DJZ/PRIVAAT) &lt; @minfin.nl&gt;;  
&  &gt;;  
&lt;  &gt;  
&lt;  &gt;
Objet : RE: From  

Dear  

Thank you very much for the various confirmations provided today.

Please find attached an execution version of the SPA, in which we have (as suggested) amended
the wording of articles 2.3 and 3.1. I confirm that the article 3.5 was deleted due to redundancy with
articles 3.2 and 3.3.

Could you please confirm that we are in agreed form on the SPA?

We will circulate in the course of the afternoon a package with all the annexes for your review. Do
you have any comment on the draft confirmation of transfer shared yesterday?

In addition, please find attached an updated draft of the closing memo, for your review and
comments. Could you please kindly:

*   circulate the executed copies of both PoAs to be attached as annex 2 and annex 6 of the

SPA;

*   confirm the name and contact details of the person in charge of the transfer of funds at

ING;

-          confirm / complete the following list of the individuals present at the examination of

the painting on your side:

*   As part of the Rijksmuseum delegation:  s   / other

individuals?
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From:                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 19:15:28 2022
To:                                  
CC:                           
Subject:                            RE: Laatste details nodig
Attachments:                    Mandaatbesluit_van_juni_2021.pdf(783KB); Scan_20220117_164432.pdf(99KB)

Goedenavond   

En bij deze stuur ik je het besluitmandaat waarin staat dat Jeroen gemandateerd is. Ik stuur je hier ook bij
het mandaat waar onze SG gemandateerd is om dit schilderij te kopen/het contract ondertekenen.

Graag hoor ik of je nog vragen hebt.

M.vr.gr.   

Van:  

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:53

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

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

&lt; @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl&gt;; @minszw.nl

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

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

Onderwerp: Laatste details nodig

Hallo  

Het betaalkenmerk dat jullie gaan gebruiken in de betaling is: Acquisition Rembrandt&#8217;s The

Standard Bearer

Over de belastingvraag heb ik al een bericht aan    gestuurd (jurist MinFin en betrokken bij
dit proces). Zij zal ervoor zorgen dat wij de juiste documentatie ontvangen zodat jullie dit punt vervolgens
kunnen afronden.

De kopie van het contract krijgen jullie van mij begin volgende week, als wij de getekende versie hebben.
Dan is jullie dossier ook compleet.

Over het mandaat. Daar zijn wij ook bezig en krijg je morgen een duidelijk antwoord op.

Met vriendelijke groeten,

    
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
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1 1 OKT. 2021

Kenmerk 29386143

Den Haag

Ondermandaatbesluit

directie Erfgoed en Kunsten 2021

De directeur Erfgoed en Kunsten,

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008,

Besluit

1. met ingang van 1 juni 2021 aan:

- het afdelingshoofd Algemeen Beleid, tevens plaatsvervangend directeur;

- het afdelingshoofd Arbeidsmarkt en Ondernemerschap en Podium

Kunsten/Beeldende Kunsten; en

- het afdelingshoofd Sectoraal Beleid;

mandaat te verlenen om, met inachtneming van het Organisatie- en

mandaatbesluit OCW 2008, namens de minister besluiten te nemen en stukken af

te doen en te ondertekenen ten aanzien van aangelegenheden voortvloeiend uit

zijn functie.

2. Met ingang van 1 juni 2021 aan het hoofd afdeling Financien en Control van de

directie Media en Creatieve Industrie mandaat te verlenen om, met inachtneming

van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, namens de minister besluiten

te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen ten aanzien van

aangelegenheden voortvloeiend uit zijn functie voor zover betrekking hebbend op

beleidsinformatie, financien en control van de directie Erfgoed en Kunsten.

3. Met ingang van 1 juni 2021 aan de directiesecretaris/adviseur bedrijfsvoering

mandaat te verlenen voor het, met inachtneming van het Organisatie- en

mandaatbesluit OCW 2008, aangaan van verplichtingen en doen van betalingen die

betrekking hebben op het APK-budget van de directie Erfgoed en Kunsten tot een

maximum van C10.000,00 per betaling.

4. De volgende nadere voorwaarden zijn van toepassing op bovenstaand

ondermandaat:

a. het ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of

intrekken van het ondermandaat;

b. het ondermandaat heeft geen betrekking op bevoegdheden die op grond

van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 zijn voorbehouden aan

bepaalde functionarissen dan wel waarvoor alleen ondermandaat verleend

kan worden met instemming van de secretaris-generaal of de directeur-

generaal;

193a



c. het ondermandaat heeft geen betrekking op het nemen van beslissingen in

personele aangelegenheden;

5. Voor de toepassing van dit ondermandaatbesluit wordt met de verlening van

ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. ondervolmacht om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke

rechtshandelingen te verrichten, en

b. machtiging om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die

noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

6. Het ondermandaatbesluit van de directeur Erfgoed en Kunsten met het kenmerk

1215143 wordt met ingang van 1 juni 2021 ingetrokken. Het ondermandaatbesluit

van de directeur Erfgoed en Kunsten met het kenmerk 1215143 blijft evenwel na

de inwerking treding van dit ondermandaatbesluit van toepassing ten aanzien van

aangelegenheden waarvoor uiterlijk op 31 mei 2021 een besluit in de zin van de

Algemene wet bestuursrecht is genomen of een privaatrechtelijke rechtshandeling

is verricht, danwel uitgaven zijn gedaan.

7. Dit ondermandaatbesluit treedt in werking met ingang van de dag na

ondertekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 juni 2021.

8. Dit ondermandaatbesluit kan worden aangehaald als "Ondermandaatbesluit directie

Erfgoed en Kunsten 2021".

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de directeur Erfgoed en Kunsten,

mr. C.A.M.E. Mattijssen

Voor akkoord:

De directeur-generaal Cultuur en Media,

Barbera Wolfensberger

Een exemplaar van deze regeling wordt gezonden aan:

de gemandateerde (afschrift);

de mandaatverlener (origineel);

de directeur DOB t.b.v. het mandaat- en handtekeningregister (afschrift)



Bijlage: Personele invulling van de functies waarop de mandaten, volmachten en

machtigingen bij de directie Erfgoed en Kunsten betrekking hebben

directeur: mevrouw mr. C.A.M.E. Mattijssen

afdelingshoofd Algemeen Beleid, tevens

plaatsvervangend directeur: mevrouw drs. S. Knijff

afdelingshoofd Arbeidsmarkt en

Ondernemerschap en Podium

Kunsten/Beeldende Kunsten: de heer D.M. Stam

afdelingshoofd Sectoraal Beleid: de heer drs. R.B. de Haan

hoofd afdeling Financien en Control van de

directie Media en Creatieve Industrie: de heer drs. J.B. Debets

directiesecretaris/adviseur bedrijfsvoering: mevrouw N. Khelifi



Handtekeningenblad

Behorende bij het Ondermandaatbesluit directie Erfgoed en Kunsten 2021:

Naam: mevrouw mr. C.A.M.E. Mattijssen

Directie: Erfgoed en Kunsten

Functie: directeur

Datum: 1 juni 2021

Handtekening:



Handtekeningenblad

Behorende bij het Ondermandaatbesluit directie Erfgoed en Kunsten 2021:

Naam: mevrouw drs. S. Knijff

Directie: Erfgoed en Kunsten

Functie: afdelingshoofd Algemeen Beleid, tevens plaatsvervangend directeur

Datum: 1 juni 2021

Handtekening:



Handtekeningenblad

Behorende bij het Ondermandaatbesluit directie Erfgoed en Kunsten 2021:

Naam: de heer D.M. Stam

Directie: Erfgoed en Kunsten

Functie: afdelingshoofd Arbeidsmarkt en Ondernemerschap en Podium

Kunsten/Beeldende Kunsten

Datum: 1 juni 2021

Handtekening:



Handtekeningenblad

Behorende bij het Ondermandaatbesluit directie Erfgoed en Kunsten 2021:

Naam: de heer drs. R.B. de Haan

Directie: Erfgoed en Kunsten

Functie: afdelingshoofd Sectoraal Beleid

Datum: 1 juni 2021

Handtekening:



Handtekeningenblad

Behorende bij het Ondermandaatbesluit directie Erfgoed en Kunsten 2021:

Naam: de heer drs. J.B. Debets

Directie: Media en Creatieve Industrie

Functie: hoofd afdeling Financien en Control

Datum: 1 juni 2021

Handtekening:



From:                            
Sent Date:                         Tue Jan 18 19:20:00 2022
To:                                    
CC:                         
Subject:                            RE: mandaatregister
Attachments:                     RE: Laatste details nodig

Dankjewel   

Zie bijgaand het bericht dat ik zojuist aan het FDC stuurde.   is gemandateerd voor
opdrachtbetaling(en), volgens mij moet dit voldoende zijn.

Gr.   

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:56

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;

Onderwerp: RE: mandaatregister

Zie bijgaand de volmacht. Daarin is niet expliciet ook de betalingsgoedkeuring opgenomen, maar bij de
toedeling van publiekrechtelijke bevoegdheden geldt het uitgangspunt, dat wie het meerdere mag, ook het
mindere mag. (Da’s logisch, zou Cruijff zeggen.) Ik zou zeggen dat dit naar analogie ook geldt voor de
uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen door ambtsdragers in het
kader van dat ambt.

Voor de zekerheid kopieer ik    in, die vanuit WJZ naar de volmachten
hebben gekeken.

Groeten,

  

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 16:44

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

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

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

Onderwerp: Re: mandaatregister

Ah nu begrijp ik waar de vraag vandaan komt. Even check bij  :  is gemachtigd de SPA te tekenen, daarmee is 

de verplichting aangegaan en dus is ze ook gemachtigd voor de betaling? Neem ik toch aan.

Ik heb zelf die machtiging niet.

Gr  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 16:38 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hoi  

Wil je svp de opdracht betaling van € 175 mln aanpassen van    naar   (zie bericht hieronder). 

@  /  hebben jullie ergens een soort bewijs waarin staat dat de   hiervoor gemandateerd is.
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 19:40:39 2022
To:                                                                             
CC:
Subject:                            RE: Kan dit zo?

Ja! Evt, met toevoeging van het rode. Dat is zo feitelijk ook besproken gemeld door de advocaat (‘ik
overweeg niet eens om terug te gaan naar mijn client met een lagere prijs van’).

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:35

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

Onderwerp: Kan dit zo?

Over de motie van mevrouw Prast wil ik toch echt graag eerst iets rechtzetten:

Het is niet zo dat de Franse regering besloten zou hebben dat de Vaandeldrager in het publieke domein moet blijven.

De Franse regering heeft wel gezegd dat zij het mooi zou vinden als het werk publiek toegankelijk zou blijven.

Maar het staat de verkoper dus vrij het werk aan iedere geinteresseerde te verkopen.

Ik moet de motie ontraden. In deze fase van het proces is onderhandelen over de prijs niet aan de orde, er ligt een

voorlopige koopovereenkomst gebaseerd op een prijs. Van de kant van de verkoper is aangegeven dat een lager bedrag

onbespreekbaar is. Als dat wordt opengebroken ligt het hele proces weer open en daarmee is de Nederlandse Staat

niet meer de enige partij.

                       

                             

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  +                 

e-mail:                   @minocw.nl
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 19:44:24 2022
To:                                                     
CC:
Subject:                            RE: verificatie van eigenaarschap

Zoals ik haar bewoordingen opvatte was het geen toezegging om de EK te informeren over de uitkomsten
van het uitzoekwerk. Het was meer: dank voor uw suggestie; ik laat het ze meenemen.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:43

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

Onderwerp: RE: verificatie van eigenaarschap

Hoeven we nu niet op te antwoorden volgens mij.
Als dat wel zou lukken is dat meegenomen, maar de staatssecretaris heeft aangegeven dat ze het bij de
juristen legt om uit te zoeken. Dus kan ook op een ander moment volgens mij.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:42

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

Onderwerp: RE: verificatie van eigenaarschap

Ja. Lukt dat jullie daar nu? Hier thuis is het even chaos met                                     
   &#8230;

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:35

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

Onderwerp: RE: verificatie van eigenaarschap

Als daar vragen over worden gesteld, kunnen we daar dus summier antwoord op geven.
Otten vraagt zich dat af, en de SCM heeft aangegeven dat de juristen dat gaan uitzoeken, maar dat hoeft
dus niet. Alleen een goed summier antwoord op verzinnen.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:34

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

Onderwerp: RE: verificatie van eigenaarschap

Klopt. In het kader van de Letter of Intent is de advocaat van verkoper, zoals tussen partijen afgesproken,
                                                                                                

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 19:20

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

Onderwerp: verificatie van eigenaarschap

Hi        

Ik ben mijn hoofd aan het pijnigen in welke communicatielijn we hebben vastgesteld dat de familie
daadwerkelijk achter de trusts zit.
Dat heeft                toch nog gedaan?
Weet jij zo nog wanneer en met welk bericht dat werd bevestigd?
h. gr.          
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Senior beleidsmedewerker/                    

&#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 +                
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:
Sent Date:                        Tue Jan 18 22:32:41 2022
To:
CC:  (DJZ/PRIVAAT);  

 
Subject:                            Re: From   
Attachments:                     Redline - SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 17 01 22 and SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 18

01 22 - 14h.pdf(199KB); SALE AND PURCHASE AGREEMENT - 18 01 22 - 14h.docx(40KB); Rembrandt -
Signing and closing memo (  draft 180122) 13h.doc(164KB); Redline - Rembrandt - Signing and closing
memo (   draft 170122) vsent and Rembrandt - Signing and closing memo (   draft 180122)
1~1.pdf(181KB)

Dear  ,

Thank you for your comprehensive e-mail. Due to all the preparations for and the assistance of the State

Secretary during the debate in the Senate today, I have, unfortunately, not yet been able to look into all the

documents and information. Tomorrow, I will review them as soon as possible together with my collegues and

with the Rijksmuseum delegation. Immediately thereafter, I will send you our remarks. On forehand, I would

like to ask you to change one essential element on the first page of the SPA: as of last week - and, of course, I

should have noticed this before - the competent authority to act for the State of the Netherlands is no longer the

‘Minister of Education, Culture and Science’, but the ‘State Secretary for Education, Culture and Science’.

Having said that, I am very happy to inform you that tonight, around 9 pm, the Senate has voted in favour of the

funding of the work of art. That means now, we can formally proceed with the next steps.

However, please be informed that we will also want to obtain a formal approval from the State Secretary for the

definitive draft. I expect such approval can be obtained somewhere on Thursday.

To be continued!

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 14:47 heeft  &lt  &gt; het

volgende geschreven:



Dear  

Thank you very much for the various confirmations provided today.

Please find attached an execution version of the SPA, in which we have (as suggested) amended the wording of articles

2.3 and 3.1. I confirm that the article 3.5 was deleted due to redundancy with articles 3.2 and 3.3.
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Jan 18 23:01:57 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            RE: Voorbeeld buitenlands werkbezoek

Ja tuurlijk       , aan jou om te zien wat er behulpzaam is om naar        te sturen en wat je voor jezelf
misschien als checklist gebruikt.

Veel succes met de voorbereidingen!

Met vriendelijke groet,

      

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:17

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

Onderwerp: RE: Voorbeeld buitenlands werkbezoek

Dankjewel      , superfijn om dit alles als referentie te hebben! Als het stof van het kamerdebat vandaag
(14.00-21.00) is neergedaald en die hectiek voorbij, ga ik er voor zitten. Gelukkig is        vanaf het
allereerste moment betrokken geweest, zelfs min of meer in de rol van &#8216;projectleider&#8217;, dus
zij zal, neem ik althans aan, ook uit de voeten kunnen met een wat minder uitgebreide briefing dan
anders. Niettemin is het zaak het goed voor te bereiden. Daar gaan deze stukken en jouw aanvullende info
zeker bij helpen.

Vriendelijke groet,

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 10:01

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

Onderwerp: FW: Voorbeeld buitenlands werkbezoek

Goedemorgen       ,

Hierbij voorbeelden van voorbereidingen voor een buitenlands werkbezoek.

Ik weet niet of het via de mail gaat of via de lijn. Zo&#8217;n voorbereiding helpt je de puntjes op de i te
zetten en er gaat best wat tijd in zitten. Zie of je het zelf doet of je laat helpen door collega.

Ik zou toevoegen voor deze voorbereiding:

1.  Aanbiedingsnota, met het voorbeeld MOCW dossier Parijs (bijgevoegd).

*   Voeg toe: verschillende programma onderdelen; in feite alleen de ondertekening waar    een

formele rol speelt. Nog even zien of er een gezamenlijke lunch of iets dergelijks is.

*   Geef aan: dress code; tenue de ville; rekening houdend met foto/filmopnamen en formele

setting op internationaal advocatenkantoor.

*   Geef aan: afstemming met COM; voeg apart speaking notes toe.

*   Geef aan: wat de voertaal is.

*   Stem programma ook af met ambassade parijs, mocht ambassadeur bijwonen en als back up.

2.  Maak een apart fiche voor het ondertekeningsmoment: met wie is dat en voeg een foto toe en in een

paar zinnen wie die persoon is. Geef aan wie daar nog meer bij zijn. Of er een draaiboek voor is. En
met de domentaire; wat spreektekst.

3.  Spreektekst (nb taal) in fiche ondertekenning: setting; nu alleen ondertekening, misschien ook

aangeven waarom nog niet in publiciteit; dat komt later, eerst veilig het schilderij naar Nederland,
nog ergens bedanken medewerking franse overheid voor uitreisvergunnning, rijksmuseum en
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duidelijk aangeven wat de rol is van de staat zodat niet alle credits naar rijksmuseum gaan. Als
ambassadeur er is: ook hem even het woord geven en dat tevoren afstemmen.

4.  Is er nog gelegenheid voor jullie om het schilderij eerst op locatie te zien? Dan dat opnemen in het

draaiboek; of optioneel.

5.  Neem een programma van het rijksmuseum.

6.  Maak een apart programma voor        met haar reistijden; zie format programma.

Groet,       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:43

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

Onderwerp: Voorbeeld buitenlands werkbezoek

Hoi      ,

Zie in de bijlage de nota ter aanbieding, het programma, een voorbeeld van een gespreksfiche en een
voorbeeld van een bijlage bij een &#8216;sociaal event&#8217;.

Groeten,

               

Directie Internationaal Beleid | Internationale Samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en
UNESCO

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Mobiel:
E-mail:
Website:

+                 
          @minocw.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 18 23:51:06 2022
To:                                                     
CC:
Subject:                            Verslag
Attachments:                    Verslag Rembrandt 17jan22.docx(98KB)

Ha         ,

Mooi verslag! Het was een vruchtbare avond, veel dank voor al je inspanningen voor weer een Rembrandt :-).

Groet en welterusten,

      

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Verslag
Overleg FIN, OCW en RMA

Omschrijving Project Vaandeldrager

Vergaderdatum en -tijdstip 17 januari 2022, 17.15 – 18.00 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Voorbereiding debat EK 18 januari

-      De voorbereiding op dat debat is in volle gang.

-      Er wordt na het debat direct gestemd, dus na morgenavond is de

parlementaire toestemming hoogstwaarschijnlijk definitief.

-      Vorige week was nog onduidelijk of de Letter of Intent vertrouwelijk naar

de EK was gestuurd. Dit was inderdaad gebeurd.

-      In de brief aan de EK is de toezegging gedaan dat het pva rond

educatie/communicatie/marketing ook naar hen wordt gestuurd.

2.   Uitwerking Juridisch

-      Vandaag is een bijgewerkte versie van het concept SPA van de

verkopende partij ontvangen. Die bevat een paar kleine wijzigingen.

-      Opvallend: ze hebben de voorwaarde weggehaald                   

                                                     Zo zijn er nog

enkele wijzigingen waar we nog even met hen over moeten praten.

-     Het zijn geen zaken die vertraging zullen opleveren.

-     Er is een mooi document door de verkoper aangeleverd voor closing

steps (welke stappen gezet moeten worden tot het sluiten, wat er nog

moet gebeuren).

-     Wob-verzoeken. Intussen zijn het er drie. De laatste is erg uitgebreid.

3.   Uitwerking Financieel

-     Vooroverleg met bank verkoper is geweest. Het bleek lastig om

gemakkelijk aan een document te komen met de benodigde gegevens

voor het overmaken van het geld. Uiteindelijk met veel inspanning

toch gelukt.

-      Morgen vindt de testbetaling van 1 euro plaats om te zien of het

betalingsproces in orde is, zodat komende vrijdag de werkelijke

betaling zeker kan plaatsvinden.

-     Brieven voor medefinanciers Rijksmuseumfonds en Vereniging

Rembrandt: Vereniging Rembrandt wil haar bijdrage niet
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rechtstreeks, maar via het Rijksmuseumfonds doen. Dit wil het

Rijksmuseum echter niet. Deze week nemen we contact op met

Vereniging Rembrandt over hoe we dan het beste te werk kunnen

gaan.

4.   Overige voorbereiding levering

-      Het RMA is vol op bezig met het voorbereiden van het vervoer van het

werk.

-      Het is belangrijk dat OCW een bevestiging krijgt van het RMA dat er

een verzekering is ten tijde van het transport.

5.   Communicatiestrategie

-      Een volgend belangrijk communicatiemoment als het doek echt in NL

getoond kan worden, liefst samen met een plan van aanpak RMA

educatie/communicatie/marketing.

-      Eerder dan dat liever geen ruchtbaarheid geven aan de

daadwerkelijke aankoop/overdracht van het werk in verband met de

veiligheid.

-     Plan van Aanpak voor educatie, communicatie en marketing wordt

deze week in concept door RMA naar OCW gestuurd ter afstemming.

-     Het RMA meldt dat de Vriendenloterij mogelijk extra middelen

overheeft, en op korte termijn dient RMA een aanvraag in voor een

bijdrage aan de tournee van het schilderij. Daarin delen dan ook de

deelnemende musea mee.

6.   Proces en Tijdlijn

-      18 januari EK-debat

-      Onder voorbehoud: 21 januari tekenmoment Parijs en levering

-      Voorlopige deadline Parlementaire goedkeuring en SPA: 31jan22

7.   Werkafspraken

Actiepuntenlijst

Nr Wie Wat Wanneer af

   Voorbereidingsdossier debat EK

   Volmacht voor SG om SPA te ondertekenen

       Proceslijn afwikkeling financieel, toewerking
naar betaling

      Brieven voor VR en RMAfonds

   PvA Rijksmuseum
educatie/communicatie/marketing
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From:  < @minszw.nl>
Sent Date:                        Wed Jan 19 07:39:55 2022
To: @minszw.nl;  
CC: 

 
Subject:                             RE: Rembrandt  tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Dag   

Fijn dat te horen.

Zojuist heb ik de betaling opnieuw klaargezet in de ING. Ik laat het jullie weten zodra de betaling in de ING is

vrijgegeven.

Werk ze.

Met vriendelijke groet,

 
  

  

………………………………............................................

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeheid

Directie DSU / Financieel Dienstencentrum

Locatie Hoftoren / 26
e
 etage

Rijnstraat 50 l 2515 XP l Den Haag

Postbus 90801 l 2509 LV l Den Haag

……………………………………………………………………………

M  

Werktijden:  

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenswerkingsverband onder verantwoordelijkheid

van SZW. Het FDC voert de financiële administratie uit voor de ministeries van SZW, VWS en Financiën. Daarnaast voert

het FDC het beheer uit op het financie SAP-systeem 3F voor de departementen SZW, VWS, FIN, BZK en OCW.

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:23

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

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

&lt; @MINSZW.NL&gt;;   &lt; @minszw.nl&gt;; @minszw.nl 

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

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

&lt; @minszw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Rembrandt tijdstip van betaling en benodigde info voor vrijdag 21 januari

Hoi   

ING heeft de mutatie zojuist opgeleverd. Volgens mij moeten de kassiers de spoedbetaling morgen zonder probleem
kunnen uitvoeren.

Groeten,

  

  - Kasbeheerder - Autorisatiebeheerder
........................................................................
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
Locatie Hoftoren / 26e etage
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag
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