
From: 
Sent Date:                        Wed Jan 19 09:33:01 2022
To: 
CC:  (DJZ/PRIVAAT);   
Subject:                            Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                    image898669.jpg(79KB); image725006.png(910B); image126753.png(737B); image729573.png(799B);

image927486.png(804B)

Okay, top, dan Webexen we om 11.00 uur! Ik stuur straks nog een link daarvoor.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 jan. 2022 om 09:29 heeft  &lt; @rijksmuseum.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ik kan ook,   en ik hebben gisteren al samen overleg gehad dus ik denk dat als ik aansluit het wel voldoende

is.   kan vanochtend ook niet.

Met vriendelijke groet,

 

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:23

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

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

&lt; @minocw.nl&gt;

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

Fijn, dank! Kunnen jullie dan ook,  en ? Of een van jullie twee?  
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Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 jan. 2022 om 09:21 heeft   (DJZ/PRIVAAT)

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



Ik kan vanochtend van 11-12.

Groet  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 08:47

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

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

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

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

Ha allemaal,

Ik heb vanmorgen tussen 10 en 11 afspraken.

Vanaf 11 uur kan ik.

H. gr.   

Op 18 jan. 2022 om 23:59 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven: 



 Beste , 

Dankjewel voor jullie opmerkingen. Laten we eea inderdaad morgen zo snel mogelijk even doornemen. Ik stuur

hierbij alvast de versie van de closing steps zoals ik die vanmiddag ontving van de advocaten. Ik heb die nog

niet naast jullie versie kunnen leggen. Morgen maar even vergelijken.

Fijn dat jullie de verzekeringsbevestiging zullen toezenden. Tot een goede procedureafspraak over het tekenen

door   kunnen we vanzelfsprekend komen!

@   en @ : hoe zitten jullie morgenochtend qua agenda? Zouden jullie ook kunnen aansluiten?

Groeten,
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Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 18 jan. 2022 om 20:42 heeft  &lt; @rijksmuseum.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag  ,

Terwijl de plenaire vergadering in de Eerste Kamer even is geschorst, mail ik je onze reactie op een paar

documenten. Dat valt nog niet mee zeg, dit debat!

Ik stuur je toch maar onze opmerkingen/aanvullingen op het Closing Certificate en het Closing Memo, zie de

bijlagen.

Wat betreft het verzekeringscertificaat waarom jullie hebben gevraagd: dat wil de verzekeraar pas afgeven

als het 'rond' is. In onze optiek is dat het moment dat de Eerste Kamer goedkeuring verleent. We zullen dan

zo spoedig mogelijk het certificaat toesturen.

Met betrekking tot het Closing Certificate nog het volgende.

Zoals jullie graag de zekerheid van het verzekeringscertificaat willen hebben, zo willen wij als Rijksmuseum

graag de zekerheid dat   het Closing Certificate pas gaat tekenen als ze daar schriftelijk opdracht

toe heeft gekregen van de Nederlandse Staat, zodat er geen enkel misverstand over kan bestaan dat ze het

document met jullie toestemming tekent.

Ik wil daar graag een procedure afspraak over maken die wij ook aan   mee kunnen geven. Zo kan ik me

voorstellen dat we bijvoorbeeld afspreken dat   aan   per app en mail bevestigt dat   het

document kan tekenen. Een ander voorstel is natuurlijk ook welkom, maar dit willen we wel voor vrijdag a.s.

hebben vastgelegd. Ervan uitgaande dat vanavond de goedkeuring door de Eerste Kamer wordt gegeven.

Ik bel je anders morgenochtend even voor overleg hierover. Voor nu wens ik allen sterkte met de

vergadering!

Met vriendelijke groet,



x

x

x

Please think before you print

  ________________________________
Van:  &lt; @minocw.nl&gt;10.2.e 
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Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:22

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

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

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

&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,
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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

  ________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                        
Sent Date:                         Wed Jan 19 10:29:54 2022
To:                                                                                    
CC:                                                                                                      
Subject:                             RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Goedemorgen        en collega’s,

Bedankt voor het afschrift.
Wij sturen het door aan de verkoper. Na een seintje van de verkoper (bedrag is gecrediteerd) krijgen jullie
een bericht van mij.

Gr.        

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:23

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

       &lt;          @minocw.nl&gt;

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

                         &lt;          @MINSZW.NL&gt;

Onderwerp: FW: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Goedemorgen collega’s,

Hierbij ontvangen jullie een afschrift van de ING voor de testbetaling van € 1.

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               

                         

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:12

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

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

Onderwerp: FW: Spoedbetaling

Dag       ,

Hierbij het juiste bewijs van betaling.

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

202

mailto:wmdgroot@minszw.nl
mailto:FDC-kassiers@minszw.nl
mailto:ssewdien@minszw.nl
mailto:FDC-kasbeheer@minszw.nl
mailto:KasbeheerFDC@minszw.nl
mailto:FDC-kassiers@minszw.nl
http//www.rijksoverheid.nl


@      dank je wel.

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: woensdag 19 januari 2022 09:48

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

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling

Hoi       ,

Ik zie dat in ING ook een MT103 (bewijs van betaling) beschikbaar is. Niet gebruikelijk bij IBAN, zal wel te maken
hebben met Zwitserland. Is een mooie meevaller, stuur die mee naar       , zodat hij deze aan OCW kan doorsturen.
De MT103 is een internationaal bewijs van betaling tussen banken onderling. Daarmee kan OCW veel beter aantonen
dat de betaling is uitgevoerd dan met een printscreen.

Is vooral vrijdag ook van belang.

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:25

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

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

Onderwerp: FW: Spoedbetaling
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Ter info. De status in ING is nog niet juist, nog even geduld dus. Ik ga ervan uit dat jullie dit verder volgen.

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:22

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

                    @minfin.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling

Goedemorgen,

De test-spoedbetaling is vrijgegeven.

Vriendelijke groet,

                  
------------------------------------------------------------------
Ministerie van Financiën
Agentschap van de Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
------------------------------------------------------------------
M +                   
E             @minfin.nl
W www.dsta.nl

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:02

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

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

Onderwerp: Spoedbetaling

Goedemorgen collega’s,

Willen jullie bijgaande spoedbetaling vrijgeven. Het betreft een testbetaling voor de spoedbetaling die vrijdag a.s.
naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden, zie mijn eerdere mail hieronder.

Graag een bevestiging zodra de betaling door jullie is gereleased. Thanks.

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:56

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

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

Onderwerp: Voormelding 175 mln als spoedbetaling

Goedemorgen collega’s,

Als alles goed gaat, schaft OCW eind deze week een schilderijtje van ene Rembrandt van Rijn aan. De betaling van €
175 mln zal vrijdag 21 januari als spoedbetaling via ING worden uitgevoerd.

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

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                                        
Sent Date:                         Wed Jan 19 10:41:06 2022
To:                                                                           '
CC:                                                
Subject:                            Test payment - today
Attachments:                    ING InsideBusiness - Proof of payment - 20220119090927646.pdf(47KB)

Dear              ,

We are pleased to inform you that we already made the test payment today. In the attachment you will
find a copy of our Swift message (MT 103).

I kindly ask you to inform us when you receive this test payment.

Please contact me if you have any questions.

Best regards,

                       
Media &amp; Creative Industries
Ministry of Education, Culture and Science
Rijnstraat 50 | 2500 BJ | Den Haag | 7e
........................................................................
T +              | E          @minocw.nl10.2.e
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1.

Proof of payment document

Status details of your payment at 19-Jan-2022 | 08:26 GMT

Your account: OCW - FDC - Uitgaven/Ontvangsten
                  
Netherlands

* Status: No further status updates possible.

Payment tracking ID  
(UETR):

                                    

Details of charges: Shared

Client instructed
amount:

1,00 EUR

* Amount credited to
counterparty:

* Foreign exchange rate:

* Total charges: 0,00 EUR

ING BANK N.V.
AMSTERDAM Netherlands

BIC
INGBNL2AXXX

Transferred amount

1,00  EUR

19-Jan-2022  08:26 GMT
Payment transferred to intermediary
bank.

Transfer to BIC
 SECGDEFFXXX

Settlement date  19-Jan-2022

                         
          
                          

*

BIC
         

Transferred amount

1,00  EUR

19-Jan-2022  08:26 GMT
No further status updates possible.

Transfer to BIC
          

* Disclaimer
ING obtained this information from a third party and ING cannot guarantee that this information is accurate and complete. ING provides this
information for informative purposes only and does not accept any liability.

Created and made available through ING InsideBusiness on 19-Jan-2022 09:09 GMT  21 of 
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Proof of payment document

Copy of your SWIFT MT103 message for your payment.
Payment reference:                  

 MT103 Single Customer Credit Transfer
 Status Of Msg    :  Acked By S.W.I.F.T. FIN  at 09: 25 19/01/2022
  Banking Priority :  NYNN
 Clearing Via     :  TARGET II DP
 Header :  09: 25 19/01/2022                          
          00: 00                        
          103 02 TGT Val Flag:  STP
 GPI Service Type Identifier :  001
 GPI Unique end-to-end transaction ref :
                                                   
 DESTINATION :                                     
                               
                                         
 20  :         Sender's Reference
              XX22011917513668
 23B :         Identification Of The Option
              CRED(This Message Contains A Credit Transfer Where There Is No
              Swift Service Level Involved)
 32A :         Date and Amount
              19/01/2022
              EUR 1,
 33B :         Currency/instructed Amount
              EUR 1,
 50K :         Ordering Customer
                                
              MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
              WETENSCHAPPEN
              RIJNSTRAAT 50
              2515 XP  S GRAVENHAGE
 57A :         Account With Institution
                         
                                        
                                    
                               
 59  :         Beneficiary
                                    
                          
                 
                                     
                          
 70  :         Remittance Information
              /RFB/TEST PAYMENT
              TEST PAYMENT
 71A :         Details Of Charges
              SHA(The Transaction Charges On The Sender'S Side Are To Be
              Borne By The Ordering Customer And The Transaction Charges On
              The Receiver'S Side Are To Be Borne By The Beneficiary Customer)
 71F :         Sender's Of Charges
              EUR 0,

Created and made available through ING InsideBusiness on 19-Jan-2022 09:09 GMT  22 of 
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From:                              
Sent Date:                         Wed Jan 19 10:55:42 2022
To:                                  
CC:                             
Subject:                            RE: Test payment

Dear  ,

Yes, I’ve already sent it to the bank as well.

Best regards,

  

Van:  &lt  &gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:50

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

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

  &lt;  &gt;

Onderwerp: Re: Test payment

Dear  

Thank you very much. Have you shared the SWIFT with Rotschild as well ?

Best regards,

 

Le 19 janv. 2022 à 10:47,  &lt; @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear  ,

We are glad to inform you that we already made the test payment today for the amount of € 1. In the
attachment you will find the SWIFT copy of this payment. I already informed    about this
payment.

Best regards,

  
Media &amp; Creative Industries
Ministry of Education, Culture and Science
Rijnstraat 50 | 2500 BJ | Den Haag | 7e
........................................................................
T +   | E  @minocw.nl

&lt;ING InsideBusiness - Proof of payment - 20220119090927646.pdf&gt;

**********

Ce message est envoyé par un cabinet d’avocats et peut contenir des informations confidentielles ou couvertes par le secret professionnel. Si ce
message ne vous est pas destiné, nous vous prions d’en informer immédiatement son auteur et de le supprimer avec ses éventuelles pièces jointes
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From:                              
Sent Date:                         Wed Jan 19 11:48:45 2022
To:                                  
CC:                             
Subject:                            RE: Test payment

Dear  

Thanks a lot for this confirmation.

Best regards,

  

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:46

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

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

  &lt  &gt;

Onderwerp: RE: Test payment

Dear  ,

I confirm that the funds were received on the seller's account.

Thank you very much.

Best regards,

 

  ________________________________

De :  

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 10:49

À :  &lt; @minocw.nl&gt;

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

  &lt   &gt;

Objet : Re: Test payment

Dear  ,

Thank you very much. Have you shared the SWIFT with Rotschild as well ?

Best regards,

 

Le 19 janv. 2022 à 10:47,  &lt; @minocw.nl&gt; a écrit :



Dear  
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From:                           < @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Wed Jan 19 11:50:04 2022
To:                                  
CC:                           ; ' @minfin.nl';   
Subject:                            conditierapport
Attachments:                    CR_Standard Bearer_Uitgaand.pdf(526KB)

Dag  

Ik heb het ondertekende conditierapport bij het Registrars Office opgevraagd en verwacht dat dit in de loop

van de middag wordt toegestuurd.

Ik stuur je wel vast de losse pagina toe met de aantekeningen en handtekening van   zodat je vast weet

wat er in staat. Maar mijn voorkeur heeft het om een document te hebben (en aan de Fransen te sturen)

waar alles in is verenigd, dus dat krijg je later vandaag nog.

Met vriendelijke groet,

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print
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From:                                                        
Sent Date:                         Wed Jan 19 11:57:11 2022
To:                                   '               ';                               
CC:                                                                                                                   
Subject:                             RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Hallo         

Zojuist een bevestiging van de verkoper dat de test betaling is ontvangen.

Bedankt jullie allemaal!

M.vr.gr.        

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:23

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

       &lt;          @minocw.nl&gt;

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

                         &lt;          @MINSZW.NL&gt;

Onderwerp: FW: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Goedemorgen collega’s,

Hierbij ontvangen jullie een afschrift van de ING voor de testbetaling van € 1.

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               

Afwezig                  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:12

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

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

Onderwerp: FW: Spoedbetaling

Dag         

Hierbij het juiste bewijs van betaling.
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@    : dank je wel.

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: maandag t/m vrijdag

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: woensdag 19 januari 2022 09:48

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

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling

Hoi        

Ik zie dat in ING ook een MT103 (bewijs van betaling) beschikbaar is. Niet gebruikelijk bij IBAN, zal wel te maken
hebben met Zwitserland. Is een mooie meevaller, stuur die mee naar         zodat hij deze aan OCW kan doorsturen.
De MT103 is een internationaal bewijs van betaling tussen banken onderling. Daarmee kan OCW veel beter aantonen
dat de betaling is uitgevoerd dan met een printscreen.

Is vooral vrijdag ook van belang.

Groeten,
             
Coordinator Staf - 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:              @minszw.nl &lt;            @minszw.nl&gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:25

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

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

Onderwerp: FW: Spoedbetaling
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Ter info. De status in ING is nog niet juist, nog even geduld dus. Ik ga ervan uit dat jullie dit verder volgen.

Groeten,
             
Coordinator Staf - 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;                    @minfin.nl&gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:22

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

                    @minfin.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling

Goedemorgen,

De test-spoedbetaling is vrijgegeven.

Vriendelijke groet,

                  
------------------------------------------------------------------
Ministerie van Financiën
Agentschap van de Generale Thesaurie
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
------------------------------------------------------------------
M +                   
E             @minfin.nl
W www.dsta.nl

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 09:02

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

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

Onderwerp: Spoedbetaling

Goedemorgen collega’s,

Willen jullie bijgaande spoedbetaling vrijgeven. Het betreft een testbetaling voor de spoedbetaling die vrijdag a.s.
naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden, zie mijn eerdere mail hieronder.

Graag een bevestiging zodra de betaling door jullie is gereleased. Thanks.

Groeten,
             
Coordinator Staf - 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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........................................................................
               
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:              @minszw.nl &lt;            @minszw.nl&gt;

Verzonden: maandag 17 januari 2022 09:56

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

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

Onderwerp: Voormelding 175 mln als spoedbetaling

Goedemorgen collega’s,

Als alles goed gaat, schaft OCW eind deze week een schilderijtje van ene Rembrandt van Rijn aan. De betaling van €
175 mln zal vrijdag 21 januari als spoedbetaling via ING worden uitgevoerd.

Groeten,
             
Coordinator Staf - 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.

  ________________________________ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Jan 19 12:37:10 2022
To:                                                   '
CC:                                                                                                                                           

       
Subject:                            RE: Afreizen naar       

Beste    ,

Ik geloof dat ik hier in alle drukte rondom het debat nog geen reactie op had gegeven, maar bij dezen:
heel fijn, dankjewel!

Ik zie dat jullie een vlucht eerder nemen dan        en ik. Die van ons vertrekt morgenavond om 20:35.
Ik had het er met         nog even over gehad of het misschien handig zou zijn om gezamenlijk vervoer
van      naar        te regelen, maar dat is sowieso dus niet aan de orde.

Vriendelijke groet,

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 13:12

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

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

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

&lt;                         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Afreizen naar       

Dag       ,

We gaan de vluchten aanpassen.

Groet,

   

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:31

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

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

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

                         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Afreizen naar       

Urgentie: Hoog

Beste    ,
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Dankjewel!

Ik berichtte net aan       dat        ervoor kiest om de retourvlucht op zaterdag te nemen, omdat het
anders te krap wordt op de vrijdag. Het lijkt mij heel verstandig als jullie hetzelfde doen. De
ondertekening voor ontvangst zal namelijk nog moeten plaatsvinden ná de laatste formele handelingen
van       . Voor jullie zal een retourvlucht om 16.55 uur mogelijk helemaal (te) krap worden (betekent in
feite al uiterlijk 15.00 uur wegrijden uit       ). Kunnen jullie het nog omzetten?

Groeten,

       

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 11:23

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

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

Onderwerp: RE: Afreizen naar        

Beste       en medewerkers van het secretariaat van       ,

In antwoord op het verzoek van       , stuur ik jullie hierbij de gevraagde informatie. Het Rijksmuseum heeft de

volgende vluchten geboekt:

Donderdag 20 januari                 naar     

Vrijdag 21 januari                  terug Amsterdam

Vandaag wordt het hotel geboekt en geprobeerd wordt dit te doen in het hotel waar de ondertekening is:

                        

                       

            

In de c.c. heb ik                  ,                 van     , gezet, omdat zij de boekingen voor het Rijksmuseum

regelt.

Met vriendelijke groet,

   

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print

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

Verzonden: zondag 16 januari 2022 21:30

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

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

Onderwerp: Afreizen naar        



Beste    ,
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                 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 aa                 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:                         Wed Jan 19 12:39:34 2022
To:                                 
CC:
Subject:                            RE: From   

Fijn, dankjewel! &#128522;

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 12:29

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

Onderwerp: RE: From  

Hai  ,

De aanvulling “through officials of the” lijkt me een goeie pragmatische oplossing. Dus akkoord!

Groet,
  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 12:26

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

Onderwerp: RE: From  

Ha  ,

Heel veel dank voor je snelle beoordeling!

Ja, dit zijn wel de krenten in de pap.

Ik begrijp je opmerking over de toevoeging van ‘(Ministry of Education, Culture and Science)’ in de
artikelen 2.3 en 3.1. Die was overigens niet bedoeld om het begrip ‘Buyer’ nader (of afwijkend) te
definiëren. Maar je hebt gelijk, het staat er nu wellicht wat onhandig. Ter toelichting: de wederpartij wil in
de artikelen 2.3 en 3.1 de bevestiging tot uitdrukking brengen dat      
         
         Zie daarover ook
stap 10 in het bij deze mail gevoegde ‘Signing and closing memo’). In een eerder concept van de SPA
hadden zij daarover het volgende opgenomen:
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Daarvan heb ik toen richting hen aangegeven dat de staat niet zal werken met een derde partij die de
instructies geeft aan de ING Bank (want dat leken de formuleringen in mijn ogen te veronderstellen),
maar dat e.e.a. bij ons ‘in eigen beheer’ gebeurt (dwz onze eigen financiële afdeling(en), het FDC etc).
Daarop hebben ze het geherformuleerd en daarbij de naam van het ministerie tussen haakjes ingevoegd.

Ik zal de advocaten voorstellen er het volgende van te maken:

       

 

 

  

   

 

Akkoord dan zo? (De redactionele oneffenheden – dank voor het spotten! – zal ik uiteraard ook doorgeven
aan de wederpartij.)

Groeten,

  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:51

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

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

Onderwerp: FW: From   

Hai  ,

Best aardig om dit proces via de mails te mogen bekijken. Wel een hele klus.

Wat betreft de inhoud van de overeenkomt heb ik slechts 1 opmerking; de Buyer is gedefinieerd  maar in
de tekst wordt dan ter verduidelijking op 2 plekken, te weten in artikel 2.3 en 3.1. , het ministerie van
OCW genoemd, dat is overbodig en ook niet een correcte weergave van de Buyer.

Alle garanties en formaliteiten zijn er op de juiste wijze in verwerkt.

Redactioneel heb ik nog een paar oneffenheden gevonden.
Artikel 4.1: onderdeel l. Begint met een hoofdletter, waar een kleine letter correcter is. The i.p.v. the.
En vergelijkbaar: in artikel 5, beginnen de onderdelen ook met een hoofdletter, terwijl ze na een dubbele
punt komen, en met een puntkomma worden afgesloten. En na het laatste onderdeel hoort een punt i.p.v.
een puntkomma te komen.

Succes verder met het afronden van deze interessante klus!!

Groet,
  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 08:33
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Aan:  &lt; @minocw.nl&gt; 

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

Onderwerp:  FW: From 

Hoi  ,
Zie onderstaande mail. Kun jij de check doen en aan   melden met mij en   in cc?
Dank en groeten,
   

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 00:33

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

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

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

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

Onderwerp: Fwd: From  

Beste  ,

Ik stuur je hierbij een vrij lange mailwisseling door, waarvan, met het doel waarmee ik je mail, eigenlijk alleen de laatste

in die ‘slinger’ relevant is: we zitten na de goedkeuring door de EK eerder vanavond in de fase dat we op heel korte

termijn de SPA voor de verwerving van De Vaandeldrager bij SCM willen hebben. Niet om door haar te laten

ondertekenen (want dat gaat   doen; de volmacht daarvoor had je al langs zien komen), maar wel voor een

instemming van haar kant dat we het zo gaan doen. Daarom wil ik de SPA hierbij graag ter afstemming aan WJZ

voorleggen. Overigens in het volle besef dat ik jullie daarmee vraag een zegen te geven op een document dat al voor

99,99% is uitonderhandeld met de verkopende partij. Dit is helaas het gevolg van dit wonderlijke traject: net als

destijds met Marten en Oopjen in 2916 het geval was, hebben we heel veel voorwerk vertrouwelijk en in kleine kring

(onder directe verantwoordelijkheid van  ) moeten verrichten. Voel je hopelijk in die zin gerustgesteld - ik meen dat ik

dat bij de volmachten ook al meldde - dat de tekst van deze SPA volledig tot stand is gekomen in nauwe samenwerking

met  ,   jurist privaatrecht bij FIN (eveneens nauw betrokken destijds bij Marten en

Oopjen).

Lukt het jullie om hier morgen (woensdag) op te reageren?

Alvast veel dank!

Groeten,

 

PS het schoonheidsfoutje van MOCW in de partijaanduiding op de eerste pagina van de SPA ipv SOCW is, zoals je in

mijn mail aan de Franse advocaten kunt lezen, dus al doorgegeven aan de wederpartij.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 18 januari 2022 om 22:32:41 CET

Aan:  &lt   &gt; 

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

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

  &lt;  &gt;,   &lt;  &gt;
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Onderwerp: Antw: From  



 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.

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)

*     (Deputy ambassador)
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From:                            
Sent Date:                         Wed Jan 19 13:17:58 2022
To:                                 
CC:
Subject:                             RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling
Attachments:                    image004.jpg(44KB)

Dank!

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:59

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

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Hoi  ,

Dat mag je zeker delen (dat is een onderdeel van het SWIFT bericht MT 103) dat ik al aan   en aan
  heb gestuurd.

Gr.   

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:52

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

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Ha  ,

Dankjewel voor je toelichting.

Het maakt mij op zichzelf niet uit de tenaamstelling in de SPA luidt, zo lang die maar 1 op 1 overeenkomt
met wat de ontvangende bank gaat zien. Ik zal daarom aan de advocaten voorstellen het in de SPA aan te
passen in ‘MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN WETENSCHAPPEN’.

Kan ik daarbij jouw screenshot met hen delen? (Ik neem aan dat dat ‘50K’ geen vertrouwelijke info is.)

Groeten,

  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:21

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

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Hoi  ,

Het is heel onhandig dat de ING de rekening zo heeft genoemd.
In het Swift bericht staat als customer OCW (in het Nederlands en niet in het Engels). Het Swift bericht is
het echte/formele document (pg. 2) en dat is wat de bank in Zwitserland gaat zien wanneer het geld
binnen komt in hun systeem:
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Het FDC/ING kan de naam van OCW (Engelse versie) niet aanpassen omdat OCW de
geregistreerde/formele naam is bij de ING. Als je vindt dat de ‘account name’ in de SPA moet veranderd
worden, dan is het beter dat je het naar Ministerie van ….. laat aanpassen en niet naar OCW-FDC…

Gr.   

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:31

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

Onderwerp: RE: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Ha  ,

Fijn dat dit alvast is gelukt!

Ik zag dat als ‘account’ het volgende is omschreven:

OCW - FDC - Uitgaven/Ontvangsten

  

Netherlands

In de SPA staat:

Krijgt de ontvangende bank ook de aanduiding ‘OCW - FDC - Uitgaven/Ontvangsten’ te zien? Zo ja, dan lijkt het me
goed dat in de SPA aan te laten passen. Eens?

Groeten,

  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:23

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

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

  &lt; @MINSZW.NL&gt;

Onderwerp: FW: Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling

Goedemorgen collega’s,

Hierbij ontvangen jullie een afschrift van de ING voor de testbetaling van € 1.

Met vriendelijke groet,

 

Keyuser Crediteuren
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From: 
Sent Date:                        Wed Jan 19 13:35:26 2022
To: 
CC:
Subject:                            Annex 8 - Confirmation form.docx
Attachments:                    Annex 8 - Confirmation form.docx(15KB)

Nog even ter check: bijgaande &#8216;confirmation form&#8217; zond ik jullie op vrijdag 14 januari.

Het betreft het document waarmee   in het depot na inspectie van het werk d.m.v. ondertekening
kan bevestigen dat het werk voldoet aan de condities zoals neergelegd in het Condition Report uit 2019.

Jullie hadden hier geen opmerkingen bij, toch?

Groeten,
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From:                              
Sent Date:                         Wed Jan 19 13:47:26 2022
To:                                
CC:                                
Subject:                             FW: gegevens bezoek  ( ) aan  
Attachments:                     image001.jpg(2KB); image002.jpg(2KB); image005.jpg(2KB)

Dag  ,
Zie bericht hieronder. Reizen jullie zelf vanuit het vliegveld naar het hotel? Of moeten wij vragen of de
plaatsvervanger,     dit kan regelen? Ik weet niet of dat gebruikelijk is.
Ik weet niet hoe de planning er op vrijdag uitziet dus onderstaande is voor mij lastig te plannen.
Heb jij voor ons een voorstel om af te spreken?
Hoor graag even.

Ps. mijn eerdere vraag &#8220;hoe laat vertrekken richting Schiphol vervalt&#8221;.

Groeten,
  

    

  | 
   | 
Postbus:  @minocw.nl

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

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 12:31

Aan:  &lt; @minbuza.nl&gt;;  @ .mc;   

&lt; @minocw.nl&gt;

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

 @hhnv.com

Onderwerp: FW: gegevens bezoek  ( ) aan  

Urgentie: Hoog

Geachte  , geachte  ,

Dank voor Uw mail. Zoals   weet, ben ik tot mijn spijt verhinderd vrijdag in   te zijn. De

ambassade zal daar vertegenwoordigd zijn door ,  . In beginsel is ook de

 ,  , beschikbaar om   en de andere delegatieleden

te begeleiden. Ik hoop dat tussen u en de  onderling afgestemd kan worden waar

en wanneer ieder elkaar ontmoet.

De   of zijn PA,  , zal aan U en de   zijn reis- en hotelgegevens

laten weten. In beginsel komt hij donderdag begin van de avond aan in Nice en vertrekt hij eind van de vrijdagmiddag.

Beste  ,

Zie onderstaand de reis- en verblijfgegevens van   van OCW en de andere delegatieleden

voor de reis naar   ter ondertekening van het koopcontract betreffende De Vaandeldrager.

 zal ook jou zijn reis- en hotelgegevens laten weten. Onderling kunnen jullie ook afstemmen over vervoer

Nice-  v.v.

Laat ieder van U mij weten als ik verder nog behulpzaam kan zijn.
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Vriendelijke groet,

 

Ambassadeur

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

Sent: woensdag 19 januari 2022 11:20

To:  &lt; @minbuza.nl&gt;; PAR &lt; @minbuza.nl&gt;

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

Subject: gegevens bezoek  ( ) aan   

Importance: High

Geachte   ,

Op verzoek van  ,    van het ministerie van OCW stuur ik u hierbij haar
hotel en vluchtgegevens voor het bezoek aan  .
Zij reist samen met haar collega:  . De delegatie bestaat ook nog uit 3 a 4 personen van het
Rijksmuseum.
Ik heb begrepen dat u ons weer verder koppelt aan iemand in Nice?

Alvast hartelijk dank.

Vlieggegevens:
        

 
   

  
 
  

  
  
  
  

        

 
  

  
  

  
 
  
 
  

       

  
   

  
  

  

  
 
   
 

  

Met vriendelijke groet,

    

  | 
   | 
Postbus:  @minocw.nl

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

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



From:                            
Sent Date:                         Wed Jan 19 15:45:09 2022
To:                                 
CC:                          

  (DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            RE: From   
Attachments:                     Annex 9 - Confirmation of transfer (template) (180121) [  19 01 22].docx(41KB); SALE AND PURCHASE

AGREEMENT - 18 01 22 - 14h [  19 01 22].docx(51KB); Scan_20220117_164419.pdf(189KB);
Scan_20220117_164432.pdf(99KB); Scan_20220117_164447.pdf(103KB)

Dear   

Thank you for all the documents and your clarification thereto. I have revied them and only regarding
Annex 9 (CONFIRMATION OF TRANSFER) I would like to propose a few changes. I refer to the attached
document.

I also reviewed the last draft version of the SPA I received from you. Attached you find a revised draft with
some minor modifications of editorial nature (on pages 1, 3, 4, 5 and 6). I plan to submit (with urgency)
to the State Secretary the revised draft today for her formal approval.

I believe the changes to the SPA are fairly self-explanatory. Please note, however, that I have changed the
Account name mentioned in article 2.3 into ‘MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAPPEN’. The test payment that was executed today made clear that this is the exact citing in
the SWIFT-message that will be received by the Rothschild Bank:

On pages 8, 9 and 17, right-hand side, I have included, in total, three comment boxes with questions. The
first one concerns the signing of the SPA by   .      
          
              

      Can you confirm this by sending a copy the
thus modified Annex 1 to me?

The second (and third) comment concerns the affix ‘(template)’ to the name of Annex 9. Shouldn’t both

the ‘Confirmation of transfer’ form as the ‘Confirmation form’ have the affix ‘(template)’. Or perhaps
neither of them?

Attached to this e-mail you will also find the powers of attorney, signed by the State Secretary. Please
note that the PoA for    is only for the purpose of backup, in a situation in which  
  is not able to sign herself. If this were to happen, I suggest we act appropriately in view of
the circumstances then rather than include the PoA for     as an annex to the SPA on
forehand.

I have asked the Rijksmuseum to provide a new pdf of the Condition Report, including signatures on the
last page. As soon as I receive the pdf (probably in two separate files due to its size), I will forward it to
you. You will also receive as soon as possible (hopefully today or else tomorrow morning) the additional
information for the closing steps document.

And lastly:

*   I presume   will provide all the relevant hard copy documents on the day of signing, both at

the venue in the hotel as in the storage facility.

*   And just to be sure: the SPA will be signed in twofold?

Could you please confirm?

Best regards,
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Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:44

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

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

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

&lt;  &gt;  &lt;  &gt;

Onderwerp: 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;;  
  &lt;  &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
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Jan 19 15:46:18 2022
To:                                                                    
CC:
Subject:                            RE: Annex 8 - Confirmation form.docx

Top, dank!

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 14:05

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

Onderwerp: Re: Annex 8 - Confirmation form.docx

Klopt. Dan laten we het zo.

Groeten

       

Outlook voor iOS downloaden

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print

  ________________________________ 

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

Verzonden: Wednesday, January 19, 2022 2:03:07 PM

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

Onderwerp: RE: Annex 8 - Confirmation form.docx

Ik weet niet wat gebruikelijk is.                                                                  . Maar als
jullie het prettiger vinden zal ik het uiteraard voorstellen. Ik zou zelf overigens denken dat het niet echt
nodig is, want na inspectie blijft er de hele tijd tot aan de formele overdracht toezicht op het werk. En het
is die formele overdracht waarbij het echt meerwaarde heeft: je kunt dan op de minuut vaststellen
wanneer risico en verantwoordelijkheid is overgaan op de staat.

Vriendelijke groet,

       

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 13:49

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

Onderwerp: Re: Annex 8 - Confirmation form.docx

Klopt, we hadden geen opmerkingen. Vraag me nu overigens nog af of we er nog een tijdstip bij moeten laten

vermelden.

Groeten,
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Outlook voor iOS downloaden
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x

Please think before you print

  ________________________________ 

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

Verzonden: Wednesday, January 19, 2022 1:35:26 PM

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

Onderwerp: Annex 8 - Confirmation form.docx

Nog even ter check: bijgaande ‘confirmation form’ zond ik jullie op vrijdag 14 januari.

Het betreft het document waarmee        in het depot na inspectie van het werk d.m.v. ondertekening
kan bevestigen dat het werk voldoet aan de condities zoals neergelegd in het Condition Report uit 2019.

Jullie hadden hier geen opmerkingen bij, toch?

Groeten,
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From:  
Sent Date:                        Wed Jan 19 15:54:59 2022
To: 
CC:  
Subject:                            RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij
Attachments:                    memo aan het FDC.docx(96KB); RE: Laatste details nodig

Hallo  ,

   heeft al akkoord gegeven voor het gebruik van haar digitale handtekening op het memo dat
gestuurd is aan het FDC.

Het FDC laat nu weten dat ze aanvullende informatie nodig hebben in het memo, namelijk, waarom de
betalingen met spoed moeten gedaan worden en dat    gemandateerd is bij ons om de
opdrachtbetalingen te ondertekenen. Ik heb uiteraard al deze informatie aan het FDC gestuurd
(mandaatbesluiten, de reden waarom de betalingen met spoed moeten, etc.), maar ze willen dit alsnog
bevestigd krijgen d.m.v. het memo met de handtekening van D.E&amp;K. Dit is alleen een formele stap.
Daarom verzoek ik je svp de digitale handtekening van D.E&amp;K in het memo zetten (het is hetzelfde
memo, maar met aanvullende info).

Voor je gemak stuur ik je, bijgaand, ons besluit waarin staat dat   bevoegd is.

Voor vragen kan je me svp bellen.

Bedankt alvast!

Gr.  

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:25

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

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

&lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

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 de directeur 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!
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Met vriendelijke groeten,

    
Financieel Beleidsmedewerker
Afd. Financiën en Control
Directie Media en Creatieve Industrie
Ministerie van OCW
M   10.2.e

10.2.e 10.2.e



From:                                             
Sent Date:                         Wed Jan 19 16:23:09 2022
To:                                   '        @minszw.nl'; '            @minszw.nl'; '          @MINSZW.NL'; '        @minszw.nl';

           @minszw.nl'
CC:                                                                         
Subject:                             FW: Betaalopdracht Eur. 175 Mln
Attachments:                     Betalingsopdracht de Vaandeldrager 2022.docx(35KB)

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 16:17

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

Onderwerp: Betaalopdracht Eur. 175 Mln

Hoi       ,

Hierbij stuur ik je de betaalopdracht, deze keer met het definitieve betaalkenmerk. Het mandaatbesluit
waarin staat dat ik gemandateerd ben voor betaalopdrachten bij de afdeling F&amp;C/OCW heb je al
gisteren avond gekregen. Je krijgt alsnog deze bevestiging d.m.v. een memo, getekend door D.E&amp;K

Ik bedank je en jullie voor jullie bijdrage aan dit proces!

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
M            10.2.e
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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):
Acquisition Rembrandt’s The Standard
Bearer

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:                         Wed Jan 19 16:39:46 2022
To:             '
CC:                                   
Subject:                             RE: gegevens bezoek  ( ) aan   
Attachments:                     image001.jpg(2KB); image003.jpg(952B); image002.jpg(2KB); image004.jpg(2KB); image005.jpg(2KB)

Geachte   

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb de gegevens van de chauffeur genoteerd, inclusief het juiste 06-
nummer.
Mochten wij gebruik willen maken van de vergaderruimte dan zal    dit laten weten, hartelijk
dank voor uw aanbod.

Met vriendelijke groeten,

   

  | 
   | 
Postbus:  @minocw.nl

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

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 16:07

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

  ' &lt; &gt;

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

Onderwerp: RE: gegevens bezoek  ( ) aan

Geachte ,
 en de   worden opgehaald door de heer . Hij haalt hen ook op op de door u  

aangegeven tijd bij hun hotel
Zijn telefoonnummer is:     

Ter informatie: mijn mobiele nummer is :   

Voor wat betreft de meeting, daar ben ik niet van op de hoogte. Indien gewenst kan ik hiervoor de ruimte ter beschikking
stellen op mijn kantoor:   

Met vriendelijke groeten
  

 

|   | 
T +  
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:  [mailto: @minocw.nl]

Sent: 19 January 2022 15:51

To:  &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minbuza.nl&gt;; 

  

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

  &lt; @hhnv.com&gt;

Subject: RE: gegevens bezoek  ( ) aan  

Geachte    en  , 

 ( ) en   landen morgen om 22.30 uur in Nice(vluchtgegevens staan
onder in de mail).
Mag ik jullie vragen vervoer te regelen van het vliegveld naar het hotel, op donderdag 20/1 en retour op
zaterdag 22/1, zaterdag worden zij graag om 09.15 uur opgehaald bij het hotel, hun vlucht vertrekt
zaterdag om 12.20 uur vanuit Nice. Het kan zijn dat de delegatie van het Rijksmuseum op zaterdag ook
meereist maar dat is op dit moment nog niet bekend.

Verder heb ik begrepen dat er een meeting met  ,    en waarschijnlijk de
delegatie van het Rijksmuseum georganiseerd wordt, ik ontvang hiervoor graag uw voorstel.

Hotel name Address
 

 
 

 

Met vriendelijke groeten,

   

  | 
   | 
Postbus:  @minocw.nl

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

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 14:14

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

  ;   &lt; @minocw.nl&gt;

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

 @hhnv.com

Onderwerp: RE: gegevens bezoek  ( ) aan

Geachte  ,
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik zal contact opnemen met   en de     
 .

Met vriendelijke groeten,

   

  | 
   | 
Postbus:  @minocw.nl

-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 |  Postbus 16375 |  2500 BJ Den Haag |     
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From:  <  >
Sent Date:                        Wed Jan 19 19:37:36 2022
To: 
CC: 

(DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            RE: From  
Attachments:                    Annex 1 - 210119 Trustee Resolution re Sale of Painting and Authorisation.DOCX(16KB)

Dear  ,

Please find attached, as mentioned below, the draft resolution that will be executed today relating to the signature of

the SPA which will be attached as Schedule 1. We will circulate the executed version upon receipt.

Best regards,

 

De :  

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 17:10

À : ' ' &lt; @minocw.nl&gt;

Cc :  &lt;  &gt;;   &lt;  &gt;;

  &lt  &gt;; ' '

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

Objet : RE: From  

Dear  ,

Further to my email below, please note that we are fine with the proposed modifications of annex 9.

Regarding the PoA to  , as suggested we will not attached it as schedule to the SPA but we will

bring 2 printed hard copies “just in case”. We will likewise prepare a PoA to the benefit of   for the signature

of the SPA, for the purpose of backup only, and will bring it to  .

Best regards,

 

De :  

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 16:11

À :  &lt; @minocw.nl&gt;

Cc :  &lt; &gt;;   &lt;  &gt;; 

  &lt  &gt;;   &lt;

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

Objet : RE: From   

Dear  ,

Thank you for your feedback. We are fine with the proposed changes to the SPA.

You will find attached a new draft with same minor modifications (in track changes).

Regarding your comments:

*   after further discussion with the trustee, we understand that   

  

 . They will share with us in the course of today (or early tomorrow morning) a copy of the executed

resolution of the trustee authorizing the signature of the SPA, which we can attach as annex 1 together with the
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certificate of incorporation circulated yesterday (as “annex 1”) ;

*   subject to your view on this, we understood from the wording of paragraph 10 that the idea was to attached

the executed copy of the condition report (annex 8) following its signature on Friday morning at the storage unit,

whereas the confirmation of transfer (annex 9), will be executed after the signature of the SPA. This is why only

annex 9 was indicated as “template”.

In addition, I confirm that we will bring all the hard copies on Friday, i.e. :

*   2 copies of the confirmation form to be executed on Friday morning following examination of the painting;

*   2 copies of the SPA (including the schedules); and

*   2 copies of the confirmation of transfer to be executed following completion.

I remain available to discuss over the phone if useful,

We will review in parallel the proposed changes to Annex 9 and revert.

Best regards,

 

&# 

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

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 15:45

À :  &lt;  &gt;

Cc :  &lt;  &gt;;   &lt;  &gt;; 

  &lt   &gt;;   &lt;

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

Objet : RE: From   

Dear  ,

Thank you for all the documents and your clarification thereto. I have revied them and only regarding
Annex 9 (CONFIRMATION OF TRANSFER) I would like to propose a few changes. I refer to the attached
document.

I also reviewed the last draft version of the SPA I received from you. Attached you find a revised draft with
some minor modifications of editorial nature (on pages 1, 3, 4, 5 and 6). I plan to submit (with urgency)
to the State Secretary the revised draft today for her formal approval.

I believe the changes to the SPA are fairly self-explanatory. Please note, however, that I have changed the
Account name mentioned in article 2.3 into ‘MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
WETENSCHAPPEN’. The test payment that was executed today made clear that this is the exact citing in
the SWIFT-message that will be received by the Rothschild Bank:

On pages 8, 9 and 17, right-hand side, I have included, in total, three comment boxes with questions. The
first one concerns the signing of the SPA by   . Attested by the Entity Extract,    
          
           . I presume the
in Annex 1 the relevant power of attorney will be included. Can you confirm this by sending a copy the
thus modified Annex 1 to me?

The second (and third) comment concerns the affix ‘(template)’ to the name of Annex 9. Shouldn’t both

the ‘Confirmation of transfer’ form as the ‘Confirmation form’ have the affix ‘(template)’. Or perhaps
neither of them?
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From:                                                            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 08:16:03 2022
To:                                                 
CC:                                                 
Subject:                             verzekeringscertificaat en closing stept
Attachments:                     RMA CERT Depot SMT       .pdf(98KB); RMA COI 2018 Insurance of loans .pdf(283KB)

Beste        

Fijn dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel met zo’n overtuigende meerderheid heeft aangenomen. Jullie hebben heel

wat vragen moeten beantwoorden! De nieuwe Staatssecretaris heeft meteen haar vuurdoop gekregen, ik vond dat ze

het goed doorstond gezien het aantal vragen en interrupties. 

Hierbij stuur ik je het verzekeringscertificaat en de verzekeringsvoorwaarden.

Is het overzicht met de closing steps definitief? Ik wil het graag deze ochtend aan              en         sturen, zodat

zij de adressen en telefoonnummers hebben.

Met vriendelijke groet,

   

               

                   

Tel.                                 

 

 

x 
 

x 
 

x 

Please think before you print
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CERTIFICATE RIJKSMUSEUM

*purchase amount painting

RMA 2022 CERT GB  

TYPE Insurance, All Risk/nail to nail.

ASSURED Stichting Het Rijksmuseum, Amsterdam/The Netherlands

BENEFICIARY

POLICY NR.

Stichting Het Rijksmuseum, insurance purchase subject matter
insured 

           

LIMIT OF
LIABILITY    

175,000,000.00 EUR* at situations as described below;
 

SUBJECT
MATTER INSURED

“The Standard Bearer” Rembrandt van Rijn, 1636, 
EUR 175,000,000.00  

CONVEYANCES Per land, water and air as applicable.

VOYAGE - At and from place or places in the world to Amsterdam via 
  overnight stay.
  Period of transit 21-01-2022 until 26-01-2022, o.h.c.

Transits held covered at rates to be agreed.

Nail to Nail, Wall to Wall and/or as applicable.

This insurance shall be effective as of the moment that the
ownership of the subject matter insured is transferred to the
Rijksmuseum and will remain in force during delay beyond the
control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment
or transhipment and during any variation of the adventure arising
from the exercise of a liberty granted to ship-owner or charterers
under the contract of affreightment.

CONDITIONS All risks as per attached conditions  “Insurance of Loans (RMA-COI
2018)”

 Insurance broker: 
VLC & Partners BV 
 
The Hague/NL, 19.01.2022
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Insurance of loans (RMA-COI 2018)                                                                                        Page 1 of 6

INSURANCE OF LOANS (RMA-COI 2018)

GENERAL CONDITIONS 

Article 
1. DEFINITIONS

1.1. Occurrence
1.2. Costs for the prevention or mitigation of a loss or damage 
1.3. Broker
1.4. Policyholder 
1.5. Insured
1.6. Interest insured
1.7. Insurers
1.8. Voyage insured: nail to nail
1.9. Voyage

2.    COMMUNICATIONS

3.    DUTCH LAW AND DISPUTES
   3.1. Dutch law
  3.2. Competent court

4.    SPECIAL CONDITIONS 
4.1. Extent of the cover
4.2. Basis of the value
4.3. Set clause
4.4. Proper care
4.5. Seaworthiness/shipowner

5.    EXCLUSIONS
5.1. War risk and confiscation
5.2. Commercial and Economic sanctions
5.3. Terrorism
5.4. Nuclear reactions, RACE
5.5. Normal wear and tear, inherent vice

6.    CLAIMS (NOTIFICATION)
6.1. Notification
6.2. Loss, extent of the indemnification
6.3. Loss assessment
6.4. Claims settlement commission
6.5. Beneficiary clause
6.6. Advance payment
6.7. Payment of the loss
6.8. Museum clause
6.9. Right of repurchasing (after theft/disappearance)
6.10. Use of the indemnity
6.11. Waiver of recourse

219b



Insurance of loans (RMA-COI 2018)                                                                                        Page 2 of 6

This contract meets the requirement of uncertainty as meant in section 7:925 Burgerlijk
Wetboek (Civil Code; BW), if and in so far as the loss or damage, with regard to which a
claim for compensation is made, is the result of an occurrence of which it was uncertain
for the parties when effecting the insurance, that a loss or damage had occurred for the
insured or would still occur according to the normal course of circumstances.

Article 1.  DEFINITIONS

1.1 . Occurrence:

An event or a series of related events.

1.2 . Costs for the prevention or mitigation of a loss or damage:

Costs and sacrifices financially quantifiable sacrifices connected to measures taken by or
on behalf of the insured and which are reasonably necessary in order to prevent the
imminence of the realisation of the peril/occurrence insured or in order to mitigate a loss
or damage as a result of the realisation of the risk.

1.3 . Broker:

VLC & Partners B.V. is the broker of this insurance and mediated in the conclusion of the
contract of the insurance and/or is involved in the execution of this contract.

1.4 . Policyholder:

The natural or legal person who entered into the insurance as a borrower on behalf of the
insured. The policyholder owes the premium, costs and insurance tax.

1.5 . Insured: 

The natural or legal person who, as lender, ordered the policyholder to effect this
insurance on his behalf and/or who it may appear to concern in case of a loss or damage.

1.6 . Interest insured

The interest of the insured in the preservation of the insured property/loan on account of
ownership or another legal right, or carrying the risk for the preservation or the liability
for this.

1.7 . Insurers:

Those who collectively carry the risk, each for the share signed by him or on behalf of
him.

1.8 . Voyage insured: nail to nail:

From the moment when a start is being made with the actions required for the voyage
with or to the property insured until the moment when the property insured arrives at
the place destined for it by the insured (nail to nail).

1.9 . Voyage:

Transport(s) to, the staying at location(s) agreed upon and the (return) transport.

Article 2. COMMUNICATIONS

All communications which the insured, or the policyholder respectively, and the insurers
have to or wish to give to each other will also count as having been given as soon as
they have been brought to the notice of the broker.     
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Communications to the insured, or the policyholder respectively, may be made by the
broker in a legally valid way to the latest (email) address of the insured, or the
policyholder respectively, known to the broker.

Article 3. DUTCH LAW AND DISPUTES

The following applies unless agreed otherwise in writing: 
3.1. Dutch law applies to this insurance.
3.2. All disputes regarding this contract are subject to the judgment of the competent 
       judge in Amsterdam or Rotterdam.

Article 4. SPECIAL CONDITIONS

Article 4.1. Extent of the cover

Insurance exists against all loss of or damage to the insured properties (all risks), subject
to the applicable exclusions.

Including general average and salvage charges, assessed or determined in accordance
with the transport contract and/or the prevailing law and common practice, incurred to
avoid or in connection with the avoidance of a loss or damage by a risk covered under
this insurance.

The insurance applies during the voyage insured, unless indicated otherwise at the
certificate.

Changes in transport and/or destination, after commencement of the insurance, by the
organiser of the exhibition/borrower are covered against a premium and conditions to be
agreed after the broker has been notified of this immediately.

Article 4.2. Basis of the value

The value of the insured property or insured properties agreed upon as laid down in the
loan contract between the lender and the borrower. This value agreed upon has been
mentioned on the certificate and is the basis for the loss settlement.

Article 4.3. Set clause

This provision is meant for 2 or more objects belonging together which have been
insured for one amount as a so-called “set”:

- In case of damage to one or more parts of a set the depreciation, which is
assessed by the loss adjuster(s) after a repair or restoration as a result of a
covered cause, of the entire set will also be compensated.

- In case of loss of one or more parts of a set the value of the entire set will be
compensated, after deduction of the residual value.

Article 4.4. Proper care

It is a condition of this insurance that the insureds, within their possibilities, will act with
the care of prudent persons.

Article 4.5. Seaworthiness/shipowner

The term “seaworthiness, shipowner or vessel owner” in this insurance is used with
regard to ships or vessels which also include aeroplanes, cars or other means of
transport.
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Article 5. EXCLUSIONS

Article 5.1. War risk and confiscation

War risk, confiscation and armaments left behind

Excluded is the loss or damage caused by:
a. War, civil war, revolution, riots or civil commotion which arises from this or a

hostile action by or against a belligerent power;
b. Appropriation, seizure, arrest, restrictive measure or detainment, arising from the

risks covered under a) above, and the consequences thereof or any attempt
thereat.
As well as government intervention, which also means to include forfeiture, claim
or confiscation by a legally established government;

c. Mines, torpedoes, bombs left behind or other armaments left behind.

This exclusion does not apply during stay of the insured property on board an aircraft
and/or vessel for the voyage insured.

Article 5.2. Commercial - and Economic sanctions

• Excluded is damage to and/or loss of goods that may not be traded under national
or international legislation;

• Excluded are the (financial) interests of individuals, businesses, governments and
other entities with respect to which the insurers are not permitted to insure those
interests under national or international legislation.

Article 5.3. Terrorism

Terrorism during stay is not included in the insurance, unless it has been included by
means of a note on the certificate that this risk is included in the insurance.

Definition
By terrorism is meant an act, with the application of physical strength or violence and/or
threatening with this, by a person or (a) group(s) of persons, acting for themselves or on
behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), with political,
religious or ideological or similar aims with the intention to influence a government
and/or to instil fear in the public or any part of the public.

Article 5.4. Nuclear reactions, RACE

• ionising radiation of or pollution through radioactivity from a nuclear fuel or from
nuclear waste or as a result of combustion of nuclear fuel;

• the radioactive, poisonous, explosive or other dangerous or polluting qualities of a
nuclear plant, reaction or other nuclear set-up or a nuclear part thereof;

• any weapon or appliance using nuclear fusion and/or nuclear fission or another
similar reaction or radioactive force or matter;

• the radioactive, poisonous, explosive or other dangerous or polluting qualities of a
nuclear matter. The exclusion in this subsection does not refer to radioactive
isotopes, other than nuclear fuel, if such isotopes are made, transported, stored
or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful
purposes;

• a chemical, biological, biochemical or electromagnetic weapon;

“Nuclear reaction” will be deemed to be any nuclear reaction during which energy is
released such as nuclear fusion, nuclear fission, artificial and natural radioactivity.
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Article 5.5. Normal wear and tear, inherent vice

There is no cover for normal wear and tear, gradual deterioration and inherent vice of the
property insured. However, consequential loss following an inherent vice is covered.

Article 6. CLAIMS (NOTIFICATION)

Article 6.1 Notification

The insured is obliged to inform the broker as soon as possible of any occurrence from
which an obligation to indemnify might arise for the insurers.

VLC & Partners B.V. 
Claims department
P.O. Box 85511
2508 CE DEN HAAG / THE NETHERLANDS 

E:             @vlc-partners.nl 
T: +                              

Article 6.2. Loss, extent of the indemnification

The insurers will indemnify for the repair costs and the depreciation (the difference
between the value originally agreed upon and the revised value agreed upon). 
However, the total amount of such indemnification shall never exceed the value of the
object insured originally agreed upon.

The repair costs and the revised value agreed upon will be assessed by the loss adjusters
mentioned hereafter.

Article 6.3. Loss assessment

On behalf of the insurers a loss adjuster will be appointed in order to assess the
recoverable loss under this policy. The insurers will accept the assessment of the loss
adjuster as basis for the compensation under the policy.
The lender is also entitled to appoint a (counter) loss adjuster. If required an arbitrator,
who is acceptable for both parties, will settle a dispute, in which case he is already
appointed before the loss adjusters mentioned begin their work.
The leading insurers agree that VLC & Partners appoint a loss adjuster on behalf of the
insurers of this policy.
Costs referring to a mitigation of a loss or damage, the assessment of a depreciation and
repair of the object insured will not be deducted from a indemnification paid to a lender.
Such reasonable costs* will be borne by the insurers of this policy in so far as applicable.

* By reasonable costs is meant that the payment paid by the insurers for the loss
adjuster appointed by the lender will be paid up to no more than the amount which has
been charged by the loss adjusters appointed by the insurers. The surplus will be borne
by the lender. The costs of the arbitrator will be equally divided between the lender and
the insurers.

Article 6.4. Claims settlement commission

This insurance also covers, over and above the amount insured, the claims settlement
commission, 1% of the indemnity paid, which the broker charges to the insurer. By virtue
of this policy the insurers therefore accept 101% of the amounts underwritten by them.

10.2.e

10.2.e
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Article 6.5. Beneficiary clause

It is agreed that, after written permission has been obtained from the organisers of the
exhibition, the insurers agree that payments are made directly to the lenders and/or
their representatives
.
The insurance shall not serve to the benefit of the carrier or other keeper.

Article 6.6. Advance payment  
If the policy cover is not under discussion an advance payment will be made on the basis
of the loss documents submitted based on the lowest assessment of the loss or damage
claimed. 

Article 6.7. Payment of the loss

In case of a loss or damage covered under this insurance that which is due as a result of
this shall not be paid later than 28 days after receipt of all relevant and full data of this
claim by the insurers involved.

Article 6.8. Museum clause

Damaged works which are the property of or in control of museums will remain in their
property, if they wish so, even if the total indemnity was paid.

Article  6.9. Right of repurchasing (after theft/disappearance)

The insured is entitled to repurchase his recovered goods from the insurers for the
amount which has been paid to the insured for the loss.
If the entire amount insured has been paid by the insurers for an object, the insured will
be entitled to repurchase it from the insurers against the reasonable market price which
then applies to the object or against the indemnity paid to the insured (the lower amount
shall apply).
The right of repurchase has to be exercised within a period of sixty days from the date of
notification of the wish to exercise.

Article 6.10. Use of the indemnity

The insured may freely use the indemnity without any obligation to replace or repair the
object affected.

Article 6.11. Waiver of recourse

The insurers waive the right of recourse against lenders, packers, carriers, shipping
agents and organisers/borrower of the exhibition. 



From:                                
Sent Date:                         Thu Jan 20 08:45:00 2022
To:                               
CC:                   
Subject:                             Re: gegevens bezoek   aan  
Attachments:                     image002.jpg(2KB); image006.jpg(952B); image007.jpg(2KB); image008.jpg(2KB); image002.jpg(2KB);

image003.jpg(2KB); image006.jpg(952B); image007.jpg(2KB); image007.jpg(2KB); image008.jpg(2KB)

Beste  

Dat gaat zeker lukken. Ben nog even onderweg naar  en zal daarna meteen bellen.

Vriendelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 08:24 heeft  &lt; @minbuza.nl&gt; het volgende

geschreven:



Beste  ,

Alle begrip, het zijn ongetwijfeld hectische dagen. Ik heb vergaderingen vanaf 9:30, lukt het misschien om

elkaar voordien te spreken?

Vriendelijke groet,

  

Envoyé avec BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Date : mercredi 19 janv. 2022 à 11:38 PM

À :   &lt; @minbuza.nl&gt;

Cc :   &lt; @minbuza.nl&gt;,   &lt  @hhnv.com&gt;,  ' &lt; 

  &gt;

Objet : RE: gegevens bezoek   aan 

Geachte  , beste    

Excuses voor de wat late reactie. Ik ben druk geweest met de finalisering van de Sale and Purchase
Agreement.

Ik zal morgenochtend zo snel als mogelijk bellen!

Met vriendelijke groet,
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Van:  &lt; @minbuza.nl&gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 16:49

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

CC:  &lt; @minbuza.nl&gt;;  &lt @hhnv.com&gt;;

  ' &lt; &gt; 

Onderwerp: RE: gegevens bezoek   aan

Beste  ,

Goed dat we nu elkaars rechtstreeks contact gegevens hebben.

Zou je ons kunnen bijlichten over de plannen en afspraken tot dusverre? Dan kunnen we op basis daarvan kijken hoe

we de missie het beste kunnen ondersteunen en begeleiden.

Misschien ook een goed idee om morgen ochtend even te bellen?

Vriendelijke groet,

&# 

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

Sent: woensdag 19 januari 2022 16:29

To:  &lt; @minbuza.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt; 

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

  &lt  @hhnv.com&gt;;   ' &lt; &gt;; 

  &lt; @minocw.nl&gt;

Subject: RE: gegevens bezoek   aan   

Geachte  ,
Hartelijk dank voor uw bericht. In de cc voeg ik het mailadres toe van    , zijn telefoonnummer is
&#   

Met vriendelijke groet,
  

   

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

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 16:26

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

CC:   &lt; @minbuza.nl&gt;;   &lt; @minbuza.nl&gt;;  
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  &lt  @hhnv.com&gt;;  ' &lt;  &gt;

Onderwerp: RE: gegevens bezoek  aan  

Geachte  ,

Dank u voor onderstaande informatie. Kunt u ons rechtsreeks in contact brengen met    ? Ik hoop meer te

horen over de precieze plannen en afspraken tot dusverre, als ook via er precies komen van het Rijksmuseum. Dat

kunnen we op basis van die informatie de verdere afspraken maken over het programma en de logistiek.

Ik zal zelf in het zelfde hotel overnachten en kom daar morgen begin van de avond al aan. Mijn mobiele nummer:

&# 

Vriendelijke groet,

 

  

  

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

7 Rue Eblé, 75007 Paris

Tel. &  

Fax. &#  

https://www.paysbasetvous.nl/votre-pays-et-les-pays-bas/france

From:  &lt  @hhnv.com&gt;

Sent: woensdag 19 januari 2022 16:07

To: ' ' &lt; @minocw.nl&gt;;  &lt; @minbuza.nl&gt;;

  ' &lt; &gt;

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

Subject: RE: gegevens bezoek  aan  

Geachte 
 en de   worden opgehaald door de  . Hij haalt hen ook op op de door u

aangegeven tijd bij hun hotel
Zijn telefoonnummer is:

Ter informatie: mijn mobiele nummer is :  

Voor wat betreft de meeting, daar ben ik niet van op de hoogte. Indien gewenst kan ik hiervoor de ruimte ter beschikking
stellen op mijn kantoor:   

Met vriendelijke groeten
  

 

|  |  
T &#     
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
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From:                         
Sent Date:                         Thu Jan 20 09:10:07 2022
To:                                    ,  
CC:

 

 (DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
Attachments:                    image001.jpg(63KB); image001.jpg(63KB); Nota ter besluitvorming - SPA Vaandeldrager.docx(97KB); SALE

AND PURCHASE AGREEMENT -    19 01 22 16h [DEFINITIEF - schoon].docx(47KB)

Goedemorgen  ,

Het valt onder de Aanbestedingswet 2012, artikel 2.32, eerste lid, onderdeel b, sub1. Het verwerven van kunst.

En daar is de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op van toepassing. Dus heb je conform de

regelgeving gehandeld. Je kunt dit ergens in je verwervingsdossier noteren.

Groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 jan. 2022 om 23:31 heeft  ,   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
verkopende partij, in lijn naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de
documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard
niet, dat gaat   voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand
screenshot. Laat het me z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten
staan, dan pas ik de takenlijn nog aan.

@ :  jij bent de eerste!

Verder heb ik m’n hoofd nog gebroken over welke checklist bij een overeenkomst als deze zou moeten
zitten, en vooral:  óf die erbij zou moeten zitten. Ik heb uiteindelijke geconcludeerd dat het antwoord op
die laatste vraag met ‘nee’ moet worden beantwoord. Dit is zo’n uitzonderlijk geval; hier hébben we
simpelweg geen checklists voor…

Groeten,
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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 IVM
ONDERTEKENING
OVEREENKOMST

TER BESLUITVORMING

Aan:  SCM

SPA Vaandeldrager

Aanleiding

·     Op vrijdag 21 januari a.s. staat de ondertekening gepland van de Sale and

Purchase Agreement (SPA) voor de verwerving van De Vaandeldrager.

·     Bijgaand treft u de tekst daarvan zoals die de afgelopen weken met de

verkoper is uitonderhandeld en vandaag door beide partijen is gefinaliseerd.

·     Ook de inhoud van de bij de SPA behorende bijlagen is gefinaliseerd.

Vanwege de omvang van de bijlagen zijn die niet bij deze nota gevoegd.

(Voor uw informatie:  de bijgevoegde SPA bevat op pagina 9 wel een

overzicht van de bijlagen die onderdeel van de SPA zullen zijn.)

·     De SPA is afgestemd met WJZ.

Geadviseerd besluit

Ermee instemmen dat:

1.      deze SPA namens u (de volmacht daarvoor hebt u eerder deze

week al afgedaan) zal ondertekenen; en

2.   kleine redactionele verbeteringen in de nu voorliggende tekst (wijzigingen

dus die niets afdoen aan de inhoudelijke afspraken), voor zover die ná uw

akkoord op deze nota nog dienen te worden doorgevoerd, namens u door

   mogen worden gefiatteerd.

Kernpunten

De SPA voorziet in de volgende wijze van ‘closing’:

·     Allereerst zal een vertegenwoordiger van het Rijksmuseum het werk in het

depot waar het zich nu bevindt, inspecteren aan de hand van het Condition

Report dat voorafgaand aan de Velázquez – Rembrandt-tentoonstelling is

opgesteld.

·     Als de resultaten van die inspectie naar tevredenheid zijn van de

vertegenwoordiger van het Rijksmuseum, tekent deze samen met een

vertegenwoordiger van de verkoper een Confirmation form.

·     Na die ondertekening wordt de SPA ondertekend door verkoper en koper

(voor hen:      respectievelijk  ).

·     Aansluitend geeft  de opdracht tot het overmaken van de € 175 mln. naar

de bankrekening van de verkoper bij de Rothschild Bank AG in Zwitserland.

Pagina 1 van 2

Erfgoed en Kunsten

Van

Datum

19 januari 2022

Referentie

31196475

Bijlagen

1 (31218315)

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10....

10....

10....

10....

10.2.e

221b



·     Meteen nadat de gelden succesvol zijn bijgeschreven op de bankrekening van

de verkoper, bevestigt de Rothschild Bank die ontvangst aan de advocaat van

de verkoper, die vervolgens de beide partijen daarvan in kennis stelt.

·     Onmiddellijk na de ontvangst van de betaalbevestiging zal het werk in het

depot formeel worden overgedragen (de levering), door ondertekening door

een vertegenwoordiger van het Rijksmuseum en een vertegenwoordiger van

de verkoper van een Confirmation of transfer form. Daarmee zal de

verwerving door de staat een feit zijn. Op het Confirmation of transfer form

wordt ook het tijdstip van ondertekening vermeld, zodat onomstotelijk

vaststaat op welk exact moment de levering heeft plaatsgevonden en

verantwoordelijkheid en risico bijgevolg zijn overgegaan op de staat. Vanaf

dat moment en tot het werk veilig op de plek van bestemming in Nederland

is aangekomen, valt het werk onder de verzekering die het Rijksmuseum

heeft afgesloten in het kader van deze verwerving.
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From:                                               <        @minszw.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 09:21:15 2022
To:                                                 ;                                                    ;               ;               
CC:                                                          ;              ;        ,      ;            
Subject:                             RE: Betaalopdracht Eur. 175 Mln
Attachments:                    image001.jpg(13KB)

        

Bedankt voor de aangepaste Betaalopdracht.

Groet,

       

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:19

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

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

     &lt;          @minszw.nl&gt;

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

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

Onderwerp: FW: Betaalopdracht Eur. 175 Mln

Urgentie: Hoog

Hoi       ,

Bijgaand stuur ik je opnieuw de betaalopdracht voor een bedrag van € 175 mln zoals door jou

aangevraagd. 

Met vriendelijke groeten,

             

              

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.
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From:                                                  
Sent Date:                         Thu Jan 20 09:26:46 2022
To:                                                            
CC:                                                                
Subject:                             RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij
Attachments:                     memo aan het FDC nieuw.pdf(64KB)

Goedemorgen,

Hierbij.

Gr.       

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 15:55

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

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

Onderwerp: RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

Hallo       ,

            heeft al akkoord gegeven voor het gebruik van haar digitale handtekening op het memo dat
gestuurd is aan het FDC.

Het FDC laat nu weten dat ze aanvullende informatie nodig hebben in het memo, namelijk, waarom de
betalingen met spoed moeten gedaan worden en dat        gemandateerd is bij ons om de
opdrachtbetalingen te ondertekenen. Ik heb uiteraard al deze informatie aan het FDC gestuurd
(mandaatbesluiten, de reden waarom de betalingen met spoed moeten, etc.), maar ze willen dit alsnog
bevestigd krijgen d.m.v. het memo met de handtekening van          . Dit is alleen een formele stap.
Daarom verzoek ik je svp de digitale handtekening van           in het memo zetten (het is hetzelfde
memo, maar met aanvullende info).

Voor je gemak stuur ik je, bijgaand, ons besluit waarin staat dat        bevoegd is.

Voor vragen kan je me svp bellen.

Bedankt alvast!

Gr.        

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

Verzonden: maandag 17 januari 2022 16:25

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

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

&lt;           @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

Akkoord.

                      

                            

Ministerie van OCW

Op 17 jan. 2022 om 16:17 heeft                          &lt;         @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Hallo            ,
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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 de directeur 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

 Pagina 1 van 1

Erfgoed en Kunsten

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.

Deze betalingen moeten met spoed omdat de aard van de deal maakt dat

overmaking door ons en ontvangst op de rekening van verkoper op dezelfde dag

moet plaatsvinden. De bedoeling is namelijk dat we op één en dezelfde dag het

werk gaan inspecteren, het contract gaan tekenen en het werk in ontvangst

nemen. En dat laatste (de inontvangstname) zal pas kunnen als de verkoper de

volle € 175 mln. op zijn bankrekening bijgeschreven heeft zien worden (en wij

kunnen pas groen licht geven voor het overmaken daarvan, nadat we het werk

hebben geïnspecteerd en akkoord hebben bevonden).

              is bevoegd om de betaalopdrachten te ondertekenen.        ,

                , is gemandateerd om het SPA (het contract) te 

ondertekenen. De betreffende mandaatbesluiten zijn al via e-mail aan het FDC

gestuurd.

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:                        Thu Jan 20 09:40:41 2022
To: 
CC: 

(DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            RE: From  
Attachments:                    Annex 1.1 - 220119 Trustee Resolution re Sale of Painting and Authorisation.PDF(127KB)

Dear  ,

Please find attached the executed version of the resolution which will be  as Annex 1 to the SPA (together with

the certificate of incorporation).

Best regards,

 

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

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 22:49

À :  &lt;  &gt;

Cc :  &lt;  &gt;;   &lt;  &gt;;

  &lt;  &gt;;  

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

Objet : RE: From  

Dear  ,

Yes, I can confirm that we are also fine with all the annexes, with due consideration of that which you
have stated in your reaction under (i) and (ii).

Best regards,

  

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 21:40

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

CC:  &lt;  &gt;;   &lt;  &gt;; 

  &lt;  &gt;;   &lt;

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

Onderwerp: RE: From   

Dear   

Thank you very much for your email and confirmations (I indeed meant “confirmation form”).

Regarding the annexes, I therefore understand that we are in agreed form on all the annexes, it being specified that (i)

we have to send you the executed copy of annex 1 tomorrow morning and (ii) we will (hopefully) receive the fully

executed copy annex 7 tomorrow. We will also wait for your final confirmation that the State Secretary has approved

the final draft of the SPA.

Best regards,

 

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

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 21:30
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À :  &lt; &gt;

Cc :  &lt; &gt;;   &lt;  &gt;; 

  &lt;  &gt;;   &lt;

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

Objet : RE: From  

Dear  ,

Thank you for your reaction regarding the representation by    We are fine with the proposed
approach. The draft resolution to be incorporated in Annex 1 (your 7.38 pm e-mail) I have received in
good order.

Thank you also for clarifying the use of the word “template”. I now understand its purpose, and you

describe precisely the intended process (nonetheless, I presume in this context you meant to write ‘the

executed copy of the confirmation form’ instead of ‘the executed copy of the condition report’).

And lastly, thank you for confirming your care for “the paperwork” on Friday, and – what matters most –
for your 16.00 hours draft. I reviewed it and it does not give rise to any further comments. Therefore, I
believe we have an agreement on the definitive wording of the SPA. This is the draft version I’m going
submit to the State Secretary right away.

Best regards,

  

Van:  &lt;  &gt;

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 16:11

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

CC:  &lt;  &gt;;   &lt;  &gt;; 

  &lt;  &gt;;   &lt;

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

Onderwerp: RE: From   

Dear  

Thank you for your feedback. We are fine with the proposed changes to the SPA.

You will find   a new draft with same minor modifications (in track changes).

Regarding your comments:

*   after further discussion with the trustee, we understand that   

  

 ). They will share with us in the course of today (or early tomorrow morning) a copy of the executed

resolution of the trustee authorizing the signature of the SPA, which we can attach as annex 1 together with the

certificate of incorporation circulated yesterday (as “annex 1”) ;

*   subject to your view on this, we understood from the wording of paragraph 10 that the idea was to attached

the executed copy of the condition report (annex 8) following its signature on Friday morning at the storage unit,

whereas the confirmation of transfer (annex 9), will be executed after the signature of the SPA. This is why only

annex 9 was indicated as “template”.

In addition, I confirm that we will bring all the hard copies on Friday, i.e. :

*   2 copies of the confirmation form to be executed on Friday morning following examination of the painting;

*   2 copies of the SPA (including the schedules); and

*   2 copies of the confirmation of transfer to be executed following completion.
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From: 
Sent Date:                        Thu Jan 20 09:51:59 2022
To: 
CC:
Subject:                            Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM



Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 09:39 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Ik heb geaccordeerd!

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:30

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

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

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

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

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

&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;;  

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

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

Onderwerp: Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM

Dag  ,

Heb Proza al een paar keer gecheckt, maar daarin de stukken nog niet gezien daarom ook hierbij via deze weg mijn

akkoord zodat het verder kan in de lijn.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 19 jan. 2022 om 23:31 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
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From:  
Sent Date:                        Thu Jan 20 09:55:32 2022
To: 
CC: 
Subject:                            RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Goedemorgen   en  ,

@ :  Het is niet duidelijk waar ik onze gegevens moest zetten in de bijlage die je aan mij stuurde,
maar ik stuur ze hieronder aan jullie. Wij hebben geen gegevens gekregen van de contactpersoon bij de
ING (wel gevraagd, maar niet gekregen omdat ING geen informatie verstrekt over betalingen aan
personen die niet bij hen in de systemen bekend zijn.)

Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, krijg ik gelijk de SWIFT kopie van het FDC. Die kopie stuur ik
door aan de contactpersoon bij bank van de verkoper en aan de advocaten in Frankrijk. Met die kopie
kunnen ze ook aan hun contactpersoon bij SWIFT vragen naar de status van de betaling. Omdat wij een
spoed betaling doen, zullen ze het bedrag snel krijgen op hun bankrekening. De voorwaarde is dat de
opdrachtbetaling voor 15:00 bij de ING ligt.

To verify or confirm the status of the payment (transfer of funds) you can contact the following people:

    
Financial Policy Advisor at the joint departments of Heritage &amp; Arts and Media &amp; Creative
Industry
Tel.:  +   

 @minocw.nl

Mr.  
   the joint departments of Heritage &amp; Arts and Media &amp; Creative Industry

Tel.:  +   
 @minocw.nl

Ik hoor graag of jullie vragen hierover hebben.

M.vr.gr.  

Van:  &lt @minocw.nl&gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 08:31

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

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

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

Ha  ,

Zou jij in bijgaand closing steps document op de daarvoor bestemde plekken in de tabel de gegevens invullen van de

direct betrokkenen aan onze kant bij de betaling? En, voor zover mogelijk, ook die bij de ING?

Dit dient ertoe om in geval van problemen snel de juiste mensen te kunnen contacten, ook vanui  als dag

nodig is.

  van het Rijksmuseum zou het document graag deze ochtend nog aan   

 , willen doorsturen. Zou jij het na aanvullen gegevens rechtstreeks naar   willen mailen (zie haar email in de cc)

en ook naar mij? (Ik zal hier en daar ook nog wat aanvullen. Daarna gaat het naar de advocaat van de verkoper.)

Dank en groeten,
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From:                                                                                        @minfin.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 10:10:55 2022
To:                                                  ,         
CC:                                              n;                
Subject:                             RE: Aankoop schilderij - belasting

Hoi        ,

Er is niemand betrokken geweest van het fiscaal loket bij deze deal, dus ik heb ook geen contactpersoon. Het punt
van eventuele BTW-betaling hebben we eerder besproken met                 . Bij de aankoop van Marten en
Oopjen is er geen belasting verschuldigd geweest en was het aankoopbedrag ook het bedrag dat is betaald. Uitgegaan
is in deze dat de aankoopprijs 175 mln is en daar geen deel in zit mbt belasting.

Groet       

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:09

Aan:                                                             @minfin.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: Aankoop schilderij - belasting

Dag      ,

Bedankt voor je bericht. Het FDC heeft echter een bewijs nodig dat er geen belasting verschuldigd is. Heb
je voor ons svp een contactpersoon, die betrokken is bij deze deal, bij het fiscaal loket?  

Bedankt alvast!

Gr.         

Van:                                                             @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 20:19

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

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

Onderwerp: RE: Aankoop schilderij - belasting

Voor zover mij bekend is er geen belasting verschuldigd. Ik heb er geen bewijs van.

Groet       

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 15:15

Aan:                                                             @minfin.nl&gt;

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

Onderwerp: Aankoop schilderij - belasting

Beste      ,

Van het FDC kreeg ik de vraag over de belasting m.b.t. het aankoopproces. Volgens mij zijn wij vrijgesteld
van deze belasting. Klopt het? Zo ja, heb je voor ons svp het documentbewijs (besluit/brief/e-mail, etc.)
waarin staat dat de aankoop van dit schilderij (Vaandeldrager) vrijgesteld is van belasting?

Het FDC moet dit ook regelen en heeft daarom dat bewijs nodig.

Bedankt alvast!

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:                        Thu Jan 20 10:36:30 2022
To:  
CC: ;  
Subject:                            RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

Hallo  ,

Super bedankt! Ik heb het memo al doorgestuurd aan het FDC, maar dat moet rechtstreeks via
   of via jou aan het FDC gestuurd worden.

Wil je het dan svp aan de volgende sturen:

 @minszw.nl; @MINSZW.NL;  @minszw.nl;  @minszw.nl 

en cc aan  ,   en aan mij.

Tekstvoorstel:

Beste  ,

Bijgaand stuur ik je het memo zoals afgesproken met  . Ik ben  ,  van  
   

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:27

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

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

Onderwerp: RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

Goedemorgen,

Hierbij.

Gr.  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 15:55

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

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

Onderwerp: RE: Memo aan het FDC - aankoop schilderij

Hallo  ,

   heeft al akkoord gegeven voor het gebruik van haar digitale handtekening op het memo dat
gestuurd is aan het FDC.

Het FDC laat nu weten dat ze aanvullende informatie nodig hebben in het memo, namelijk, waarom de
betalingen met spoed moeten gedaan worden en dat   gemandateerd is bij ons om de
opdrachtbetalingen te ondertekenen. Ik heb uiteraard al deze informatie aan het FDC gestuurd
(mandaatbesluiten, de reden waarom de betalingen met spoed moeten, etc.), maar ze willen dit alsnog
bevestigd krijgen d.m.v. het memo met de handtekening van    Dit is alleen een formele stap.
Daarom verzoek ik je svp de digitale handtekening van   in het memo zetten (het is hetzelfde
memo, maar met aanvullende info).

Voor je gemak stuur ik je, bijgaand, ons besluit waarin staat dat   bevoegd is.

Voor vragen kan je me svp bellen.
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From:
                                   

                

Sent Date:
                           

Thu Jan 20 10:42:31 2022

To:
                                        

             

CC:

Subject: 
                               

RE: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM

Van de wiki pagina van Elie de Rothschild: Offshore business [edit]

He built a web of at least 20 secrecy-cloaked trusts in the South Pacific between 1996 and 2003, some of which

continued operating after his death in 2007. As documents from the  Offshore leaks revealed at least 20 trusts and 10

holding companies were set up for Rothschild in the  Cook Islands, with typically opaque names including, fittingly,

 ″Anon Trust″. The companies have a common shareholder called ″Mandalor Limited″, an equally opaque company

based in Saint Vincent and the Grenadines.

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

Verzonden:  donderdag 20 januari 2022 09:52

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

Onderwerp:  Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM

&#128077;

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 09:39 heeft                  &lt;          @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Ik heb geaccordeerd!

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

Verzonden:  donderdag 20 januari 2022 09:30

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

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

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                     

                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                      

                                                                                                       

Onderwerp:  Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM

Dag       ,
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Heb Proza al een paar keer gecheckt, maar daarin de stukken nog niet gezien daarom ook hierbij via deze

weg mijn akkoord zodat het verder kan in de lijn.

Groeten,

       

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 19 jan. 2022 om 23:31 heeft               &lt;            @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de verkopende partij, in lijn

naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk  akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard niet, dat gaat   

voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand screenshot. Laat het me

z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten staan, dan pas ik de takenlijn nog aan.

@         : jij bent de eerste! &#128522;

Verder heb ik m’n hoofd nog gebroken over welke checklist bij een overeenkomst als deze zou moeten zitten, en vooral: óf

die erbij zou moeten zitten. Ik heb uiteindelijke geconcludeerd dat het antwoord op die laatste vraag met ‘nee’ moet worden

beantwoord. Dit is zo’n uitzonderlijk geval; hier hébben we simpelweg geen checklists voor…

Groeten,

       

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

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

                  

           @minocw.nl

..........................................
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From: 
Sent Date:                        Thu Jan 20 10:42:49 2022
To:                                   ' @minszw.nl'; ' @MINSZW.NL'; ' @minszw.nl'; ' @minszw.nl' 
CC: 
Subject:                            Memo inzake internationale betalingen
Attachments:                    memo aan het FDC nieuw.pdf(64KB)

Beste  ,

Bijgaand stuur ik je het memo zoals afgesproken met .

Mvg,
 

Directiesecretariaat Erfgoed &amp; Kunsten
Tel:        070- 
Mail:      @minocw.nl /  @minocw.nl

Ministerie van OCW&#9474;Rijnstraat 50&#9474;Postbus 16375&#9474;2500 BJ&#9474;Den Haag

* Om het Ministerie van OCW binnen te komen dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs *
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From:  
Sent Date:                        Thu Jan 20 10:47:39 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: Vordering voor De Vaandeldrager

Dag beiden,

Als zes weken normaal is,  vind ik dat ook goed hoor! Ik dacht dat 14 dagen normaal was, vandaar.

H. gr.   

Op 20 jan. 2022 om 10:44 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Hallo  ,

Het antwoord op je vraag zie je hieronder in het rood.

Gr.   

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:31

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

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

Onderwerp: Vordering voor De Vaandeldrager

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?, ik

@ , wat is een logische termijn voor de betaling? Ik heb nu vier weken ingevuld, maar dit kan
natuurlijk anders zijn.  Normaal is dit een termijn van 6 weken, maar ik hoorde   14 dagen zeggen.
   kan je meer duidelijkheid hierover geven.

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:                         Thu Jan 20 10:51:14 2022
To:                               
CC:                            
Subject:                            RE: geschenken
Attachments:                    image001.jpg(2KB); image003.jpg(1014B); image004.jpg(19KB)

Hoi  ,

Nee wij hebben geen voorraadje in de kast liggen. Wordt per reis aangevraagd

Gr  

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:06

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

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

Onderwerp: RE: geschenken

HI  ,
Dank voor je mail. Rijkswachters heb ik gelukkig al in de kast liggen maar ik dacht misschien hebben jullie
bij IB nog een ander assortiment relatiegeschenken cadeausJ.

Groeten,
  

   

 | 
  | 
Postbus:  @minocw.nl

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

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 07:55

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

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

Onderwerp: geschenken

Hoi  ,

De relatiegeschenken gaan niet via mij.
Ik vond onderstaand op intranet, ik neem   (dossierhouder) mee in de cc.
Succes en groetjes  

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 18:04

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

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

Onderwerp: verklaring + geschenken

Urgentie: Hoog

Ha  ,
Wil je mij nog een verklaring toesturen die   moet ondertekenen om Frankrijk in te komen, volgens
mij zou je dit nog toesturen als ik het goed heb.
Verder, hebben jullie nog relatiegeschenken liggen om te overhandigen aan de Fransen? Of suggesties?
Wij zitten zelf te denken aan Rijkswachters.
Hoor graag.
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Met vriendelijke groet,

   

 | 
  | 
Postbus:  @minocw.nl

-----------------------------------------------------------------------------
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 |  Postbus 16375 |  2500 BJ Den Haag |  kamer 05.114
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From:                            
Sent Date:                         Thu Jan 20 10:52:24 2022
To:                              
CC:
Subject:                             Concept spreektekst  voorafgaand aan ondertekening
Attachments:                     Spreektekst.docx(22KB)

Ha   en , 

Zie bijgaand een concept voor een tekst die   zou kunnen uitspreken voorafgaand aan de
ondertekening van de SPA.

@ :  zou jij er met jouw drs.-kennis van het Engels nog even goed naar willen kijken?

@ /beiden:  in de kantlijn staat nog een vraag. Voer voor kunsthistorici zou ik zeggen.

@ :  ik neem je mee in de mail, zodat je, mocht je willen, alvast parallel mee kunt lezen. Juiste toon?
Goede lengte?

Groeten,
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From:
Sent Date:                        Thu Jan 20 11:17:30 2022
To:
CC:

 
  

Subject:                            Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
Attachments:                    image001.jpg(63KB); image001.jpg(63KB); Nota ter besluitvorming - SPA Vaandeldrager.docx(97KB); SALE

AND PURCHASE AGREEMENT   19 01 22 16h [DEFINITIEF - schoon].docx(47KB)

Prima om het zo te doen  !

  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &#43 

e-mail:  @minocw.nl

Op 19 jan. 2022 om 23:31 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
verkopende partij, in lijn naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de
documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard
niet, dat gaat   voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand
screenshot. Laat het me z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten
staan, dan pas ik de takenlijn nog aan.

@ :  jij bent de eerste!

Verder heb ik m’n hoofd nog gebroken over welke checklist bij een overeenkomst als deze zou moeten
zitten, en vooral:  óf die erbij zou moeten zitten. Ik heb uiteindelijke geconcludeerd dat het antwoord op
die laatste vraag met ‘nee’ moet worden beantwoord. Dit is zo’n uitzonderlijk geval; hier hébben we
simpelweg geen checklists voor…

Groeten,
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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 06 -  
 @minocw.nl
..........................................
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From:  
Sent Date:                        Thu Jan 20 11:20:23 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
Attachments:                    image001.jpg(63KB); Nota ter besluitvorming - SPA Vaandeldrager.docx(97KB); SALE AND PURCHASE

AGREEMENT -   19 01 22 16h [DEFINITIEF - schoon].docx(47KB)

Ik heb gereageerd op je mail van gisteravond. Akkoord dus.

Extra bullet kan geen kwaad lijkt me, maar of het noodzakelijk is kan ik niet beoordelen.

SCM is nu op werkbezoek, dus je hebt denk ik nog wel even tijd.

 

  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &#43;31  

e-mail:  @minocw.nl

Op 20 jan. 2022 om 11:15 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:

 Dat lijkt mij niet. Maar jullie zouden altijd nog bij separate mail kunnen reageren op mijn mail van gisteren in

de trant ‘ben akkoord’. Dan voeg ik die mail toe aan het dossier.

Over rechtmatigheid gesproken: ik bedacht me zojuist dat het, ter voorkoming van discussies daarover,

misschien handig is om in de nota aan SCM ook expliciet akkoord te vragen (dus als extra bullet) voor de

bevoegdheid van   om straks groen licht te geven voor de betaalopdracht. Ik heb eerder al betoogd dat

ook hier het uitgangspunt geldt dat wie bevoegd is tot het meerdere (in dit geval ondertekening en daarmee

aangaan financiële verplichting), ook het mindere mag. Maar je weet nooit.

Ik ben nu alleen niet in de gelegenheid om de nota aan te passen, dus als we dit idd willen toevoegen, dan zou

even op de rem getrapt moeten worden ter voorkoming dat SCM al accordeert.

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 08:28 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het
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volgende geschreven:

  Hi,

Ik vind het helemaal prima dat E&amp;K niet in de takenlijn zit, of geeft dat problemen met rechtmatigheid van

de uitgave uit het aankoopfonds?

 

 

Ministerie van OCW

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 19 januari 2022 om 23:31:19 CET

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

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

Onderwerp: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
verkopende partij, in lijn naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de
documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard
niet, dat gaat   voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand
screenshot. Laat het me z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten
staan, dan pas ik de takenlijn nog aan.

@ :  jij bent de eerste! 
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From: 
Sent Date:                        Thu Jan 20 11:23:22 2022
To: 
CC:
Subject:                            Re: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
Attachments:                    image001.jpg(63KB); image001.jpg(63KB); Nota ter besluitvorming - SPA Vaandeldrager.docx(97KB); SALE

AND PURCHASE AGREEMENT -   19 01 22 16h [DEFINITIEF - schoon].docx(47KB)

Akkoord

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 jan. 2022 om 23:31 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
verkopende partij, in lijn naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de
documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard
niet, dat gaat   voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand
screenshot. Laat het me z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten
staan, dan pas ik de takenlijn nog aan.

@  :  jij bent de eerste! 

Verder heb ik m’n hoofd nog gebroken over welke checklist bij een overeenkomst als deze zou moeten
zitten, en vooral:  óf die erbij zou moeten zitten. Ik heb uiteindelijke geconcludeerd dat het antwoord op
die laatste vraag met ‘nee’ moet worden beantwoord. Dit is zo’n uitzonderlijk geval; hier hébben we
simpelweg geen checklists voor…

Groeten,

  

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 06 -   
 @minocw.nl
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From:  < >
Sent Date:                        Thu Jan 20 11:45:07 2022
To: 
CC: 

(DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            RE: From  
Attachments:                    SALE AND PURCHASE AGREEMENT -   20 01 22 - EXECUTION DRAFT.docx(39KB); Redline -

SALE AND PURCHASE AGREEMENT -   20 01 22.pdf(180KB); Redline - Annex 8 - Confirmation form
- 19 01 2022 and Annex 8 - Confirmation form - 20 01 2022.pdf(71KB); Annex 8 - Confirmation form - 20 01
2022.docx(12KB); Redline - Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 180122) 13h and
Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 200122) 12h.pdf(179KB); Rembrandt - Signing and
closing memo (  draft 200122) 12h.doc(164KB)

Dear  ,

Please find attached:

*   the execution draft of the SPA (incorporating the correction of a few clerical mistakes – see redline attached).

Unless you indicate us otherwise, this is a the draft we will print and bring tomorrow morning;

*   the execution draft of the confirmation form (annex 8) in which we have also corrected a clerical mistake (see

redline attached).

You will also find attached an updated draft of the closing memo.

Could you please kindly confirm that the State Secretary has approved the final draft of the SPA ?

Many thanks,

Best regards,

 

De :  

Envoyé : jeudi 20 janvier 2022 09:41

À :  &lt; @minocw.nl&gt;

Cc :  &lt; &gt;;  &gt;;

&gt;;  

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

Objet : RE: From 

Dear  ,

Please find attached the executed version of the resolution which will be attached as Annex 1 to the SPA (together with

the certificate of incorporation).

Best regards,

 

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

Envoyé : mercredi 19 janvier 2022 22:49

À :  &lt; &gt;

Cc :  &lt; &gt;;    &gt;;

   &gt;;   &lt;

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

Objet : RE: From  

Dear     ,
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From:                                                 
Sent Date:                         Thu Jan 20 11:55:12 2022
To:                                                   
CC:
Subject:                            RE: Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt.docx

Helemaal goed, dank je wel!
h. gr.         

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:49

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

Onderwerp: Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt.docx

Ha         ,

Prima brief. Zie wat suggesties. En ik heb er nog een feestelijke zin aan toegevoegd. &#128521; ok ?

Hartelijke groet,
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From:                            
Sent Date:                         Thu Jan 20 12:37:00 2022
To  

CC: 
  
 

Subject:                             RE: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
Attachments:                    image003.jpg(59KB)

Ha  ,

Zoals telefonisch besproken heb ik de nota, na afstemming met    en  , aangevuld met
onderstaande, dikgedrukte zinsnede. Dit om er geen enkel misverstand over te laten bestaan, dat niet
alleen het aangaan van de financiële verplichting, maar ook het geven van de betalingsopdracht volledig
onder het mandaat van   valt.

“Ermee instemmen dat:
1.           deze SPA namens u (de volmacht daarvoor hebt u eerder deze week al afgedaan) zal
ondertekenen en na ondertekening de opdracht geeft tot betaling in één keer van de volledige
aankoopprijs;”

Verder is zojuist precies gebeurd waarmee in de nota verder al rekening mee was gehouden: de verkoper
mailde een last-minute voorstel voor enkele kleine, redactionele verbeteringen. Die konden allemaal
overgenomen worden. De oude versie van de SPA heb uit de zaakmap gehaald en de nieuw, verbeterde
versie daarvoor in de plaats gezet. Voor de volledigheid bijgaand het nieuwe Word-bestand van de SPA
alsook een pdf-versie met track changes (die zit overigens niet in de zaakmap.)

Groeten,

  

Van: 

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 23:31

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

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Onderwerp: SPOED: SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM

Urgentie: Hoog

Collega’s,

Ik heb zojuist de SPA Vaandeldrager, zoals de inhoud daarvan vanavond is gefinaliseerd met de
verkopende partij, in lijn naar SCM gebracht, inclusief begeleidende nota ter besluitvorming. Bijgaand de
documenten.

We hebben morgen (20/01) zo spoedig mogelijk akkoord van SCM nodig (ondertekening uiteraard
niet, dat gaat   voor haar doen).

Omwille van de snelheid heb ik er (weer) een aangepaste takenlijn van gemaakt. Zie onderstaand
screenshot. Laat het me z.s.m. weten als ik iemand vergeten ben die er écht nog tussen zou moeten
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From:                             
Sent Date:                         Thu Jan 20 12:49:50 2022
To:                                
CC:                            
Subject:                            Re: Spreektekst.docx
Attachments:                    image001.jpg(21KB); image001.jpg(21KB)

Yes: be shared with inderdaad

Op 20 jan. 2022 om 12:43 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Dank beiden!

Nog één vraagje: moet onderstaande niet zijn “and shared with the public”?

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 12:26

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

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

Onderwerp: RE: Spreektekst.docx

Ik ben er snel even doorheen gegaan, met de disclaimer dat mijn Engels steeds roestiger wordt.

   en  , heel veel succes en plezier gewenst op jullie reis!

h. gr.  

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:28

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

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

Onderwerp: Spreektekst.docx

Dag  ,
Mooie tekst! Dank!
En inderdaad: het werk is tot nu toe altijd in prive bezit geweest.
Wellicht nog mooi om expliciet te wijzen op de steun van de meerderheid in het Parlement. Zie suggestie
in tekst.
Hartelijke groet,
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From:                      
Sent Date:                         Thu Jan 20 13:07:15 2022
To:                                   ' ';  
CC:              ;   
Subject:                             RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                     Memo aan   - ondertekenen confirmation of transfer form aankoop Vaandeldrager.docx(95KB)

Beste  ,

Sorry, het is even behoorlijk hectisch. Komt er zsm aan.

Hebben jullie in de tussentijd kans gezien om de nieuwe pdf(s) van het condition report, voorzien van de
handtekeningen, te mailen? Ik meen die nog niet te hebben ontvangen, en de advocaten zitten erop te
wachten om te kunnen printen.

Bijgaand overigens een concept voor een memo aan  , in het kader van de levering. Geeft die zo
voldoende comfort voor jullie?

Groeten,

 

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:00

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

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

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

Beste  ,

Bij je mail zag ik niet het document met de closing steps. Is er al een versie die ik naar  c.s. kan sturen?

Met hartelijke dank en groet,

 

 

x x x

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 08:31

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

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

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

Ha  ,

Zou jij in bijgaand closing steps document op de daarvoor bestemde plekken in de tabel de gegevens invullen van de

direct betrokkenen aan onze kant bij de betaling? En, voor zover mogelijk, ook die bij de ING?

Dit dient ertoe om in geval van problemen snel de juiste mensen te kunnen contacten, ook vanuit   als dag
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From:  < @rijksmuseum.nl> 
Sent Date:                        Thu Jan 20 13:15:53 2022
To: ;  
CC: ;   
Subject:                            Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                    CR_SB_part1.pdf(18268KB)

Mijn excuses,  . Ik had de pdfs gisteren al van mijn collega ontvangen, maar omdat ik onderweg was

ben ik het helemaal vergeten aan je door te sturen. Bijgaand deel 1, deel 2 volgt omdat het samen te groot is

om te versturen.

Wat betreft het document voor  : dat is akkoord alleen ontbreekt er nog het woordje

&quot;u&quot; in de zin:

Bijgevolg kunt u overgaan tot de in ontvangstname voor de staat (levering) van het werk en ter bevestiging

daarvan het tussen partijen overeengekomen confirmation of transfer form ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

 

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:07

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

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

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

Beste  ,

Sorry, het is even behoorlijk hectisch. Komt er zsm aan.

Hebben jullie in de tussentijd kans gezien om de nieuwe pdf(s) van het condition report, voorzien van de
handtekeningen, te mailen? Ik meen die nog niet te hebben ontvangen, en de advocaten zitten erop te
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From:  < @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                        Thu Jan 20 13:17:06 2022
To:
CC:
Subject:                            Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                    CR_SB_part2.pdf(12144KB)

Dag  ,

Zie mijn vorige mail: bijgaand deel 2 van het conditierapport.

Met vriendelijke groet,

 

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:15

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

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

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

Mijn excuses,  . Ik had de pdfs gisteren al van mijn collega ontvangen, maar omdat ik onderweg was

ben ik het helemaal vergeten aan je door te sturen. Bijgaand deel 1, deel 2 volgt omdat het samen te groot is

om te versturen.

Wat betreft het document voor  : dat is akkoord alleen ontbreekt er nog het woordje

&quot;u&quot; in de zin:

B ijgevolg kunt u overgaan tot de in ontvangstname voor de staat (levering) van het werk en ter bevestiging

daarvan het tussen partijen overeengekomen confirmation of transfer form ondertekenen.

Met vriendelijke groet,
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From:
Sent Date:                        Thu Jan 20 13:26:25 2022
To:                                   ' ';   
CC: ;   
Subject:                            RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                    Rembrandt - Signing and closing memo (   draft 170122) vsent  20 01 22.doc(162KB)

Dankjewel!

Bijgaand de verder ingevulde closing steps memo.

Groeten,

 

Van: @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:16

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

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

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

Mijn excuses,  . Ik had de pdfs gisteren al van mijn collega ontvangen, maar omdat ik onderweg was

ben ik het helemaal vergeten aan je door te sturen. Bijgaand deel 1, deel 2 volgt omdat het samen te groot is

om te versturen.

Wat betreft het document voor  : dat is akkoord alleen ontbreekt er nog het woordje

&quot;u&quot; in de zin:

Bijgevolg kunt u overgaan tot de in ontvangstname voor de staat (levering) van het werk en ter

bevestiging daarvan het tussen partijen overeengekomen confirmation of transfer form

ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

 



 
x x x

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:07

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

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

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

Beste  ,

Sorry, het is even behoorlijk hectisch. Komt er zsm aan.
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From:                              
Sent Date:                         Thu Jan 20 13:37:06 2022
To:                                   ' '
CC:                                  ' '; ' '; ' ';  ; ' 

(DJZ/PRIVAAT)'
Subject:                            RE: From   
Attachments:                     CR_SB_part2.pdf(12144KB)

Pdf #2

Please note that you will find the signatures on page 59 of 61.

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:35

Aan: ' ' &lt; &gt;

CC: ' ' &lt; &gt;; ' ' &lt; &gt;;

' ' &lt; &gt;;  

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

Onderwerp: RE: From  

Pdf #1

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:33

Aan: ' ' &lt; &gt;

CC:  &lt; &gt;;   &lt; &gt;;

  &lt; &gt;;  

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

Onderwerp: RE: From  

Dear     ,

We are fine with the proposed corrections.

Unfortunately, I cannot yet confirm the approval of the State Secretary. It’s still in the process of
submitting. Your latest version, however, is the one we submitted. So the extra corrections should not
cause any delay.

Please find attached a filled in version of the Signing and closing memo.

And I have received from the Rijksmuseum the updated pdf-version of the Condition Report. I will send it
to you in two separate e-mails (too large for one e-mail).

Best regards,

  

Van:  &lt; &gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:45

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

CC:  &lt; &gt;;   &lt; &gt;;

  &lt; &gt;;  

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

Onderwerp: RE: From  

Dear  ,

Please find attached:
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From:                                 < @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 13:42:46 2022
To:                             ;  
CC:                             ;   
Subject:                            RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Veel dank,  . Een goede reis gewenst en succes morgen!

Hartelijke groet,

 

 

 

x 
 

x x 

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:26

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

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

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

Dankjewel!

Bijgaand de verder ingevulde closing steps memo.

Groeten,

 

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:16

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

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

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

Mijn excuses,  . Ik had de pdfs gisteren al van mijn collega ontvangen, maar omdat ik onderweg was

ben ik het helemaal vergeten aan je door te sturen. Bijgaand deel 1, deel 2 volgt omdat het samen te groot is

om te versturen.

Wat betreft het document voor : dat is akkoord alleen ontbreekt er nog het woordje

&quot;u&quot; in de zin:
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From:                            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 13:46:19 2022
To:                                    
CC:                               
Subject:                            Re: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Daar sluit ik me bij aan,  !   en ik staan morgen stand-by voor het geval er nog iets is dat door ons zou

kunnen worden geregeld.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

x 
 

x x 

Please think before you print

  ________________________________

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:42

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

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

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

Veel dank,  . Een goede reis gewenst en succes morgen!

Hartelijke groet,

 

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:26

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

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

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

Dankjewel!

Bijgaand de verder ingevulde closing steps memo.
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From:                            
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:18:23 2022
To:                                   ' '; ' '
CC:
Subject:                             RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
Attachments:                     Scan_20220117_164419.pdf(189KB)

Had ik jullie de ondertekende versie van de volmacht trouwens als gezonden? Zo niet, zie bijgaand. Ze

hoeven deze overigens niet mee te nemen; de advocaten zijn al in het bezit van een digitale kopie en

voegen die geprint bij de SPA. Maar in elk geval goed voor jullie eigen administratie.

Groeten,

  

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 14:12

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

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

Dank jullie wel!

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:46

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

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

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

Daar sluit ik me bij aan,  !   en ik staan morgen stand-by voor het geval er nog iets is dat door ons zou  

kunnen worden geregeld.

Met vriendelijke groet,



 

x 
 

x x

Please think before you print

  ________________________________

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:42

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

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

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

Veel dank,  . Een goede reis gewenst en succes morgen!

Hartelijke groet,
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From:                            < >
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:20:24 2022
To:                                  
CC:                     ;  ; ;  ; ' 

(DJZ/PRIVAAT)'
Subject:                            RE: From   

   vous a envoyé 12 fichiers
sécurisés

Accedez au message

Dear  ,

Duly received, thank you very much.

Please find attached, for your files and for reference, a copy of the final version of all the annexes.

Best regards,

 

De :  &lt; @minocw.nl&gt;
Envoyé : jeudi 20 janvier 2022 13:37
À :  &lt; &gt;
Cc :  &lt; &gt;; 
&lt; &gt;; 
&lt; &gt;;  &lt; @minocw.nl&gt;;
'  (DJZ/PRIVAAT)' &lt; @minfin.nl&gt;
Objet : RE: From  

Pdf #2

Please note that you will find the signatures on page 59 of 61.

Van:  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:35
Aan: ' ' &lt; &gt;
CC: ' ' &lt; &gt;; ' ' &lt;
 &gt;; ' ' &lt;
 &gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;;
'  (DJZ/PRIVAAT)' &lt; @minfin.nl&gt;
Onderwerp: RE: From  

Pdf #1

Van:  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:33
Aan: ' ' &lt; &gt;
CC:  &lt; &gt;;  &lt;
 &gt;;   &lt;  &gt;;
  &lt; @minocw.nl&gt;; 
(DJZ/PRIVAAT) &lt; @minfin.nl&gt;
Onderwerp: RE: From  

Dear  ,

We are fine with the proposed corrections.

Unfortunately, I cannot yet confirm the approval of the State Secretary. It’s still in the process of

submitting. Your latest version, however, is the one we submitted. So the extra corrections should not

cause any delay.

Please find attached a filled in version of the Signing and closing memo.

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e

10.2.e 

250

https://srvkitefront.darroisvilley.com/w/igs6Mnvye4PgRjZWU5yOUAIthvWfQ3W5IgdcanGTa8IEh
mailto:lboulanger@DARROISVILLEY.COM
mailto:AMAILLOT@DARROISVILLEY.COM
mailto:hsavoie@DARROISVILLEY.COM
mailto:ccaplanne@darroisvilley.com
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl
mailto:lboulanger@DARROISVILLEY.COM
mailto:AMAILLOT@DARROISVILLEY.COM
mailto:hsavoie@DARROISVILLEY.COM
mailto:ccaplanne@darroisvilley.com
mailto:m.j.hammersma@minocw.nl
mailto:l.m.w.schijndel@minfin.nl


From:                                @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:22:14 2022
To:                             ;   
CC:
Subject:                            RE: verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt

Ik dacht het niet, dank!

Groet,

 

 

 

x 
 

x x 

Please think before you print

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 14:18

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

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

Had ik jullie de ondertekende versie van de volmacht trouwens als gezonden? Zo niet, zie bijgaand. Ze

hoeven deze overigens niet mee te nemen; de advocaten zijn al in het bezit van een digitale kopie en

voegen die geprint bij de SPA. Maar in elk geval goed voor jullie eigen administratie.

Groeten,

 

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 14:12

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

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

Dank jullie wel!

Van:  &lt  @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 13:46

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

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

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

Daar sluit ik me bij aan,  !   en ik staan morgen stand-by voor het geval er nog iets is dat door ons zou

kunnen worden geregeld.
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From:                                           
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:43:30 2022
To:                                                                                      
CC:
Subject:                            FW: Dutch purchase of Rembrandt work criticised over tax haven link | Netherlands | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/19/dutch-purchase-of-rembrandt-work-criticised-over-tax-
haven-link
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From:                            
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:51:57 2022
To:                                   ' '
CC:
Subject:                             RE: gegevens bezoek ) aan 
Attachments:                    Scan_20220117_164447.pdf(103KB); image001.jpg(2KB); image004.jpg(952B); image005.jpg(2KB);

image007.jpg(2KB); ah-1013939.pdf(255KB); info map Vaandeldrager definitief.pdf(209KB); kst-
1011362.pdf(130KB); kst-1013566.pdf(84KB); media-analyse - De Vaandeldrager in aanloop naar WGO 16
december 2021.pdf(124KB); Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 170122) vsent  20 01
22.pdf(103KB); image002.jpg(2KB); image006.jpg(2KB); image008.jpg(2KB)

Beste  ,

In vervolg op ons telefoongesprek van vanochtend stuur ik je hierbij enkele stukken ter
achtergrondinformatie:

*   Een aantal Kamerstukken (Nota nav het Verslag (EK), antwoord op Kamervragen (TK) en een lijst

met antwoorden en vragen (TK);

*   Een eerder uitgevoerde media-analyse;

*   Een infomapje dat voorafgaand aan de indiening van het voorstel in de TK door de voormalige

minister van OCW ter beschikking is gesteld aan vertegenwoordigers van de TK-fracties (m.u.v.
FvD; zie ook de Kamervragen); en

*   Een closing steps document, opgesteld door de verkopende partij, met daarin de afrondende

stappen in het aankoopproces alsmede alle relevante contactinfo.

Tot slot heb ik nog je ‘just in case’-volmacht bijgevoegd, die de staatssecretaris van OCW eerder deze
week heeft ondertekend. Die hoef je niet mee te nemen. De advocaat van de verkopende partij, die alle
stukken gaat produceren, heeft de volmacht al ontvangen, dus in het onwaarschijnlijke geval dat we je
moeten vragen in te stappen, ligt er al een geprinte versie gereed.

Mocht je nog meer achtergrondinfo kunnen gebruiken of anderszins vragen hebt, aarzel niet om contact op
te nemen!

Vriendelijke groet,

  

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 08:45

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

CC:  &lt; @minbuza.nl&gt;;   &lt @hhnv.com&gt;;

   

Onderwerp: Re: gegevens bezoek  ) aan   

Beste  ,

Dat gaat zeker lukken. Ben nog even onderweg naar  en zal daarna meteen bellen.

Vriendelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 08:24 heeft   &lt; @minbuza.nl&gt; het volgende geschreven:



Beste  ,
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AH 1354

2021Z24313

Antwoord van staatssecretaris Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

(ontvangen 17 januari 2022)

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Minister lichtte FvD als enige fractie niet in over

aankoop Rembrandt»1 van 29 december 2021?

Antwoord:

Ja

Vraag 2

Waarom heeft u de FVD-fractie als enige fractie in de Tweede Kamer niet

geïnformeerd over de voorgenomen aankoop?

Vraag 3

Op basis van welke criteria wordt bepaald of een Kamerfractie recht heeft op

vertrouwelijke informatie? Waar kunnen Kamerfracties en burgers kennisnemen

van deze criteria?

Vraag 4

Is het gebruikelijk dat de FVD-fractie als enige fractie in de Tweede Kamer niet

wordt geïnformeerd over bepaalde voornemens of beslissingen van het kabinet? Zo

ja, kunt u een overzicht geven van momenten waarop is besloten de FVD-fractie

niet te informeren?

Vraag 5

Zou u het uitsluiten van de FVD-fractie van vertrouwelijke informatie

«kabinetsbeleid» willen noemen? Zo ja, is dit besproken in de ministerraad? Zo

1 Rachel de Meyer, «Minister lichtte FvD als enige fractie niet in over aankoop
Rembrandt», NOS, 29 december 2021, https://nos.nl/artikel/2411197-minister-
lichtte-fvd-als-enige-fractie-niet-in-over-aankoop-rembrandt
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nee, kunnen we uw antwoorden op deze vragen dan zien als afwijkend van het

kabinetsstandpunt?

Vraag 6

Indien dit het geval is, hoe valt dit dan te rijmen met het gegeven dat het kabinet

«spreekt met één mond»?

Antwoord op vraag 2 tot en met 6:

Op 8 december 2021 heeft mijn ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer een

incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap voor 2022 gezonden. Deze incidentele suppletoire begroting regelt het

budget voor de voorgenomen aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van

Rembrandt van Rijn door de Staat der Nederlanden. Op deze wijze wordt het

parlement in de gelegenheid gesteld hierin tijdig en ten volle zijn rol te spelen.

Voorafgaand aan de indiening van de incidentele suppletoire begroting heeft mijn

ambtsvoorganger een inschatting willen maken van de politieke haalbaarheid van

het voorstel in deze unieke situatie. In dat kader heeft zij informeel contact

opgenomen met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Naar ik

heb begrepen heeft mijn ambtsvoorganger met betrekking tot de kring van

personen een persoonlijke afweging gemaakt. Deze moet mijns inziens los worden

gezien van welk kabinetsbeleid dan ook.

Mij zijn geen andere gelegenheden bekend waarin mijn ambtsvoorganger bij

consultering van de Kamer tot een vergelijkbare afweging is gekomen.

Vraag 7

Kunt u uitsluiten dat de FVD-fractie in de toekomst nogmaals (als enige fractie in de

Tweede Kamer) informatie wordt onthouden door het kabinet?

Antwoord:

Ik zie daarvoor nu geen aanleiding. Zie ook het antwoord op vraag 2 tot en met 6.

Vraag 8



Is het gebruikelijk dat ministers persoonlijke of politieke (voor)oordelen over

fractievoorzitters of Kamerleden bepalend laten zijn voor het achterhouden van

informatie? Zo ja, vindt u dat het achterhouden van informatie van slechts één

fractie een oneerlijk speelveld creëert, door de informatieachterstand die dat

oplevert? Zo nee, meent u dan niet dat er nu een precedent is geschapen voor

dergelijke gang van zaken?

Vraag 9

Vindt u dat de uitsluiting van specifieke partijen in het proces van

informatievoorziening de democratische legitimiteit van de politieke

besluitvorming ten goede komt? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Vraag 10

Is het niet-informeren van fracties waar u persoonlijke of politieke (voor)oordelen

over heeft, onderdeel van de «nieuwe bestuurscultuur»?

Vraag 11

Bent u het ermee eens dat u met het selectief achterhouden van informatie het

vertrouwen van de burger in de politiek nog verder verslechtert? Zo nee, waarom

niet?

Antwoord op vraag 8 tot en met 11:

De FVD-fractie heeft met de indiening van de incidentele suppletoire begroting en

de daarbij behorende aanbiedingsbrief op basis van dezelfde informatie als alle

andere fracties op dat moment ter beschikking stond een oordeel kunnen vellen

over de voorgenomen verwerving. Er is daarin geen onderscheid gemaakt. Van een

oneerlijk speelveld bij de behandeling van de incidentele suppletoire begroting is

dan ook geen sprake.

In het kader van de parlementaire goedkeuring heeft de FVD-fractie daarmee tijdig

kennis kunnen nemen van alle relevante informatie over de voorgenomen

verwerving van De Vaandeldrager door de Staat der Nederlanden. Naar ik heb

begrepen heeft de FVD-fractie niet deelgenomen aan het overleg daarover met

mijn ambtsvoorganger en derhalve geen gebruik gemaakt van haar democratisch

recht om in debat te gaan over de incidentele suppletoire begroting die de basis

vormt voor de verwerving.



Vraag 12

Bent u bereid om de FVD-fractie excuses aan te bieden voor deze bewuste

uitsluiting? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Ik verwijs in dat verband naar de antwoorden op vraag 8 tot en met 11.

Vraag 13

Heeft de FVD-fractie ooit vertrouwelijke informatie van OCW laten lekken? Of enige

andere vertrouwelijke informatie? Zo ja, welke informatie? Zo nee, waarom vreest

u dat dat wel zou gebeuren op dit dossier � was u wellicht beducht dat de aankoop,

ten tijde van een zorgcrisis, een hoogst controversiële beslissing zou blijken te zijn,

waartegen de publieke opinie zich weleens zou kunnen keren?

Antwoord:

Het is mij niet bekend of de FVD-fractie ooit vertrouwelijke informatie van OCW

heeft laten lekken. Ik zie overigens geen reden om aan te nemen dat daarvan ooit

sprake is geweest.

Vraag 14

Of waren er wellicht bepaalde aspecten en/of belangen van de Rothschild-familie

gemoeid bij de besprekingen, waarover u geen kritische vragen wenste te

ontvangen?

Antwoord:

Nee.

Vraag 15

Hoe beziet u in algemene zin de politieke positionering van de Rothschild-familie?

Vraag 16



Hoe verhoudt deze machtige familie zich tot de Nederlandse overheid?

Vraag 17

Ziet u de familie als een internationale economische machtsfactor? Zo nee, waarom

niet? Zo ja, hoe heeft u deze machtsfactor laten meewegen in uw beslissing om in

totaal 175 miljoen euro (waarvan in elk geval ca. 150 miljoen euro belastinggeld)

aan hen over te maken?

Antwoord op vraag 15, 16 en 17:

De Rothschild-familie kent een lange culturele geschiedenis, maar staat los van de

Nederlands overheid. De Rothschild-familie is omvangrijk en kent vele

vertakkingen. Een nadere bespiegeling op de positionering � op welk vlak dan ook �

van die familie als zodanig, acht ik niet relevant.

Vraag 18

Heeft u met betrekking tot de aanschaf van De Vaandeldrager een analyse gemaakt

van hoe het geld terechtkomt en waar het door de verkoper hoogstwaarschijnlijk

voor zal worden aangewend? Zo ja, kunt u deze analyse met ons delen? Zo nee,

kunt u dan uitleggen hoe het mogelijk is dat de staat een enorm geldbedrag

overmaakt naar buitenlandse particulieren, zonder eerst grondig te onderzoeken of

dat geld mogelijk zou kunnen worden ingezet voor doelen die tegen de belangen

van de Nederlandse bevolking ingaan?

Antwoord:

Aan de hand van documentatie van de verkopende partij heb ik kunnen vaststellen

dat de begunstigden allemaal directe afstammelingen zijn van één specifieke tak

van de Rothschild-familie of daarmee gehuwd. Omwille van de privacy kan ik geen

namen van individuele leden van de familie noemen. Op basis van de uitgevoerde

verificatie is er voor mij geen reden om te twijfelen aan de motieven voor de

verkoop.

Vraag 19

Bent u zich ervan bewust dat u de Rothschild-familie met het bedrag van 175

miljoen euro zou kunnen ondersteunen in het nastreven van hun politieke en

maatschappelijke doelstellingen?



Antwoord:

Er is hier sprake van een zakelijke transactie waarbij de Nederlandse staat een

uniek schilderij verwerft. Zoals ik beschrijf in het antwoord op vraag 18 heb ik bij

onderhavige transactie geen reden om te twijfelen aan de motieven van de

verkopende partij.

Vraag 20

Kunnen we er dus van uitgaan dat het kabinet de politieke doelstellingen van de

Rothschild-familie deelt? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom worden er

dan zoveel financiële middelen beschikbaar gesteld aan de familie?

Antwoord:

De beslissing om in onderhandeling te treden over de verwerving van De

Vaandeldrager is primair ingegeven door de kwaliteit van het werk en de bijdrage

ervan aan de Collectie Nederland. Dezelfde afwegingen zouden zijn gemaakt,

wanneer het werk een andere eigenaar zou hebben gehad.

Vraag 21

Was uw beslissing omtrent de aankoop anders uitgepakt indien de verkopende

partij bijvoorbeeld Russisch of pro-Russisch was geweest, sceptisch over de climate

change agenda, openlijk kritisch op immigratie, Europese eenmaking, enzovoorts �

met andere woorden, indien het hier niet ging om een elite-familie die de Great

Reset ondersteunt, maar om een potentiële tegenstrever van de huidige

globalistische agenda?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 20.

Vraag 22

Zijn er behalve financiële tegenprestaties ook andere zaken toegezegd aan de

Rothschild-familie, in ruil voor dit schilderij (te denken valt aan beloftes,

toezeggingen of politiek-maatschappelijke garanties � maar ook andere zaken,

zoals toegang tot topambtenaren, ministers, etc.)?



Antwoord:

Nee.

Vraag 23

Wie hebben er namens de Nederlandse staat onderhandeld met de Rothschild-

familie over de aanschaf van De Vaandeldrager?

Antwoord:

Ambtenaren van de ministeries van Financiën en OCW hebben de

onderhandelingen gevoerd. Bij het verdere proces waren daarnaast de

Nederlandse ambassade in Frankrijk, het Rijksmuseum in Amsterdam en de

Vereniging Rembrandt betrokken.

Vraag 24

Wie hebben er namens de Rothschild-familie onderhandeld met de Nederlandse

staat over de verkoop van De Vaandeldrager?

Antwoord:

De verkopende partij heeft zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Vraag 25

Hebben Nederlandse bewindslieden deelgenomen aan World Economic Forum-

activiteiten waar ook leden van de Rothschild-familie aan deelnamen? Zo ja, welke

activiteiten waren dat?

Antwoord:

Dat is mij niet bekend. Voor het overige verwijs ik naar de beantwoording van de

Kamervragen over het World Economic Forum door het vorige kabinet.

Vraag 26



Heeft het World Economic Forum, waar zowel Nederlandse bewindslieden als

verschillende leden van de Rothschild-familie lid van zijn, op enige manier een

faciliterende rol gespeeld in de totstandkoming van de aankoop van De

Vaandeldrager?

Antwoord:

Nee.

Vraag 27

Kunt u een overzicht geven van alle (informele) contactmomenten met

(vertegenwoordigers van) leden van de Rothschild-familie gedurende de afgelopen

vijf jaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

In het kader van de onderhandelingen over het aankopen van De Vaandeldrager

zijn er geen rechtstreekse contacten geweest tussen mijn ambtsvoorganger of mijn

ambtenaren met de Rothschild-familie. Directe contacten, zij het beperkt en met

een andere tak van de familie, hebben in 2015 en 2016 wel plaatsgevonden in het

kader van de verwerving van Rembrandts huwelijksportretten van Marten en

Oopjen.

Vraag 28

Kunt u een overzicht geven van alle historische juridische afspraken,

(koop)overeenkomsten, convenanten, enzovoorts, tussen de Nederlandse staat en

de Rothschild-familie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Mij is uitsluitend de koopovereenkomst bekend die tot stand is gekomen in het

kader van de verwerving van Rembrandts huwelijksportretten van Marten en

Oopjen in 2016.

Vraag 29

Van welk specifiek familielid of van welke specifieke rechtspersoon is De

Vaandeldrager overgenomen? Indien dit onder de contractuele geheimhouding



valt, kunt u dan aangeven op grond van welke criteria deze geheimhouding tot

stand is gekomen?

Antwoord:

Op dit moment is nog geen sprake van een situatie waarin De Vaandeldrager in

eigendom is overgegaan op de Staat der Nederlanden. Met de verkopende partij is

in een letter of intent een tijdelijke exclusiviteit voor de Nederlandse staat

overeengekomen. Die exclusiviteit houdt in, dat de verkoper tot 31 januari 2022

niet zal onderhandelen met andere partijen dan de Nederlandse staat.

Kortheidshalve verwijs ik naar de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap van 8 december 2021, waarmee zij aan de Tweede Kamer de letter of

intent vertrouwelijk heeft toegezonden.

Vraag 30

Hoe is de aankoopprijs van De Vaandeldrager tot stand gekomen?

Antwoord:

De € 175 miljoen is de vraagprijs die de verkoper heeft gecommuniceerd aan de

staat. De verkoper heeft aangegeven niet lager te willen gaan dan deze prijs. Aan

het bod gingen de onderhandelingen vooraf die het Rijksmuseum met de verkoper

heeft gevoerd. Bij het beoordelen of dit een redelijke prijs was, heeft mijn

ambtsvoorganger zich laten leiden door een taxatierapport uit 2018, dat door het

Rijksmuseum met haar is gedeeld, en waaruit bleek dat dit een redelijke prijs is.

Topwerken als De Vaandeldrager zijn internationaal zeer geliefd en gezocht door

verzamelaars over de hele wereld. Rembrandt is net als Vermeer, Van Gogh, Da

Vinci en Picasso hors catégorie. Kunstwerken uit deze �buitencategorie� zijn

buitengewoon kostbaar. Het schilderij De kaartspelers van de Franse impressionist

Paul Cézanne, is in 2011 verkocht voor $259 miljoen. Leonardo�s Salvator Mundi is

in 2017 verkocht voor $450,3 miljoen. Rembrandts huwelijksportretten van Marten

en Oopjen zijn in 2016 voor € 160 miljoen verworven. Deze portretten zijn in

opdracht geschilderd toen Rembrandt nog werkzaam was in het atelier van

Uylenburgh. De Vaandeldrager is het eerste dat hij als zelfstandig kunstenaar

schilderde. De kwaliteit van dit werk van Rembrandt is exceptioneel, zowel artistiek

als qua toestand. Bovendien markeert het Rembrandts artistieke doorbraak.



De internationale kunsthandel is grillig en de prijzen voor de belangrijkste unieke

kunstwerken laten zich moeilijk een op een met elkaar vergelijken.

Vraag 31

Kunt u, nu de overeenkomst rond is, alle details, correspondentie en documenten

m.b.t. de aanschaf van De Vaandeldrager openbaren?

Antwoord:

Zoals toegelicht in het antwoord op vraag 29 is de verwerving nog niet definitief.

Vraag 32

Lopen er momenteel nog meer onderhandelingen met de Rothschild-familie?

Antwoord:

Voor zover mij bekend niet.

Vraag 33

Hoeveel werken die kunnen worden aangemerkt als Nederlands historisch erfgoed,

zoals Rembrandts, zijn op dit moment nog in bezit van de Rothschild-familie? Om

welke specifieke werken gaat het? Welke culturele waarde vertegenwoordigen

deze werken? Welke financiële waarde vertegenwoordigen deze werken?

Antwoord:

We houden geen registratie bij van collecties in particulier bezit in het algemeen,

alleen van specifieke werken in particulier bezit die speciaal beschermd zijn in het

kader van de Erfgoedwet.

Vraag 34

Bent u voornemens om nog meer werken van de Rothschild-familie aan te kopen?

Antwoord:



Op dit moment niet.

Vraag 35

Kunt u deze vragen tijdig en compleet beantwoorden?

Antwoord:

Ja.



De Vaandeldrager, 1636

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

Olieverf op doek, 118,8 x 96,8 cm

253c



De Vaandeldrager (1636) behoort tot de absolute meesterwerken van Rembrandt en is

onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. Vaandeldragers liepen voor de

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

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

die zou leiden tot de Nachtwacht.

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

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

grootse traditie van portretten van vaandeldragers van beroemde kunstenaars zoals Dürer, Lucas van

Leyden en Goltzius. Met zijn schitterende uitvoering is de Vaandeldrager een van Rembrandts meest

volleerde schilderijen.

Vaandeldragers hadden een van de belangrijkste en gevaarlijkste taken binnen de schutterijen in de

17de eeuw: op het slagveld begeleidden ze de troepen die voor hen liepen in glanzende kledij en met

het vaandel zwaaiend. De burgerwachten hadden een essentiële rol in de Tachtigjarige Oorlog, de

opstand tegen het Spaanse gezag die resulteerde in de geboorte van een onafhankelijk Nederland in

1648.

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

voor de stadswachten van Amsterdam, destijds de meest gewaardeerde opdracht die een schilder

kon worden toegekend. Daarin slaagde Rembrandt zes jaar later toen hij de opdracht kreeg om de

Nachtwacht, tegenwoordig zijn meest beroemde meesterwerk, te schilderen.

Rembrandt in Nederland

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

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

waarvan er 22 in het Rijksmuseum zijn, waarmee dit museum de grootste collectie schilderijen van

Rembrandt ter wereld beheert.

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

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

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

kunstenaar in Amsterdam had gevestigd, en is tot nu toe de ontbrekende schakel in dit overzicht.

De laatste grote verwerving van belangrijke schilderijen van de hand van Rembrandt was in 2016,

toen de spectaculaire huwelijksportretten van Marten & Oopjen door Nederland en Frankrijk

gezamenlijk werden gekocht.

Financiën

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

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

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

miljoen neerleggen, waarvan € 19 miljoen uit het museaal Aankoopfonds. Dit wordt verwerkt in een

incidentele suppletoire begroting (ISB) bij de OCW-begroting 2022.



Waarom nu aankopen?

De eigenaren van De Vaandeldrager hebben reeds twee jaar geleden aangegeven het schilderij graag

te willen verkopen. Destijds stelde de Franse regering echter een exportverbod in, voor een periode

van 30 maanden. Daardoor werd een aankoop door een niet-Franse partij onmogelijk. Nu deze

periode is verstreken, kan het schilderij verkocht worden aan buitenlandse geïnteresseerden.

Als Nederland besluit om van deze unieke mogelijkheid om tot aankoop van dit buitengewoon

belangrijke schilderij af te zien, zal De Vaandeldrager hoogstwaarschijnlijk worden gekocht door een

private partij buiten Europa, waarmee het niet blijvend te zien zal zijn in het publieke domein.

Door nu over te gaan tot aankoop van dit schilderij, maken we één van de mooiste werken van

Rembrandt toegankelijk voor iedereen. Hiermee komt het werk, na honderden jaren, nu in publieke

handen en zal dit ook voor altijd zo blijven. Zo kan iedereen genieten van dit schilderij met enorme

culturele en historische waarden.



From:                            < >
Sent Date:                         Thu Jan 20 14:57:36 2022
To:                                  
CC:                    ;  ;  ;  ;  

(DJZ/PRIVAAT)
Subject:                            RE: From   
Attachments:                     Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 200122) 15h.doc(174KB); Redline - Rembrandt -

Signing and closing memo (  draft 200122) 12h and Rembrandt - Signing and closing memo (  
draft 200122) 15h.pdf(190KB)

Dear  ,

Please find attached a new draft of the closing memo in which we have included the information contained in the draft

shared by you at 13:33.

I suggest for everyone on your side to have a copy of this document, as it contains all the relevant information relating

to the operations tomorrow morning (contact details, locations, timing, etc.). If useful, we can arrange for copies to be

available for you at the hotel tonight.

Would you be available in the next hour to quickly go over the timeline of tomorrow morning over the phone? (You can

reach me on my cellphone when convenient for you).

Best regards,

 

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

Envoyé : jeudi 20 janvier 2022 13:33

À :  &lt; &gt;

Cc :  &lt; &gt;;   &lt; &gt;;

  &lt; &gt;;  

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

Objet : RE: From  

Dear  ,

We are fine with the proposed corrections.

Unfortunately, I cannot yet confirm the approval of the State Secretary. It’s still in the process of
submitting. Your latest version, however, is the one we submitted. So the extra corrections should not
cause any delay.

Please find attached a filled in version of the Signing and closing memo.

And I have received from the Rijksmuseum the updated pdf-version of the Condition Report. I will send it
to you in two separate e-mails (too large for one e-mail).

Best regards,

  

Van:  &lt; &gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:45

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

CC:  &lt; &gt;;   &lt; &gt;;

  &lt; &gt;;   &lt;

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

Onderwerp: RE: From   
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From:                            < @minbuza.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 16:36:55 2022
To:                                
CC:
Subject:                             RE: gegevens bezoek  aan  
Attachments:                    image004.jpg(952B); image002.jpg(2KB); image006.jpg(2KB); image008.jpg(2KB)

Heel veel dank hiervoor en goede reis straks!

H gr

 

Envoyé avec BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Date : jeudi 20 janv. 2022 à 2:52 PM

À :   &lt; @minbuza.nl&gt;

Objet : RE: gegevens bezoek   aan  

Beste  ,

In vervolg op ons telefoongesprek van vanochtend stuur ik je hierbij enkele stukken ter
achtergrondinformatie:

*   Een aantal Kamerstukken (Nota nav het Verslag (EK), antwoord op Kamervragen (TK) en een lijst

met antwoorden en vragen (TK);

*   Een eerder uitgevoerde media-analyse;

*   Een infomapje dat voorafgaand aan de indiening van het voorstel in de TK door de voormalige

minister van OCW ter beschikking is gesteld aan vertegenwoordigers van de TK-fracties (m.u.v.
FvD; zie ook de Kamervragen); en

*   Een closing steps document, opgesteld door de verkopende partij, met daarin de afrondende

stappen in het aankoopproces alsmede alle relevante contactinfo.

Tot slot heb ik nog je ‘just in case’-volmacht bijgevoegd, die de staatssecretaris van OCW eerder deze
week heeft ondertekend. Die hoef je niet mee te nemen. De advocaat van de verkopende partij, die alle
stukken gaat produceren, heeft de volmacht al ontvangen, dus in het onwaarschijnlijke geval dat we je
moeten vragen in te stappen, ligt er al een geprinte versie gereed.

Mocht je nog meer achtergrondinfo kunnen gebruiken of anderszins vragen hebt, aarzel niet om contact op
te nemen!

Vriendelijke groet,

  

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 08:45

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

CC:  &lt; @minbuza.nl&gt;;    &lt; @hhnv.com&gt;;

  

Onderwerp: Re: gegevens bezoek  aan  

Beste  ,

Dat gaat zeker lukken. Ben nog even onderweg naar de kinderopvang en zal daarna meteen bellen.
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From:                         
Sent Date:                         Thu Jan 20 17:36:26 2022
To:                               
CC:
Subject:                            Re: From   

Dear  ,

Let’s do that.

Have a good flight!

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 17:27 heeft  &lt;   &gt; het

volgende geschreven:



Dear  ,

I am myself about to board on my plane. Maybe we can take 10 minutes on the phone when we both land just to

make sure that we are on the same page for tomorrow?

I will try to reach the manager of the hôtel before boarding for the copies.

Best regards,

 

Le 20 janv. 2022 à 17:24,   &lt; @minocw.nl&gt; a écrit : 

 Dear  ,
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Copies in the hotel would be very convenient, as I am already on my way to the airport. Very kind of you.

Unfortunately, I was offline some time this afternoon, so missed your e-mail. Maybe I can find some time

before getting on the plane. I’ll try to contact you.

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 14:58 heeft  &lt;   &gt; het

volgende geschreven:



Dear  ,

Please find attached a new draft of the closing memo in which we have included the information contained in the draft

shared by you at 13:33.

I suggest for everyone on your side to have a copy of this document, as it contains all the relevant information relating

to the operations tomorrow morning (contact details, locations, timing, etc.). If useful, we can arrange for copies to be

available for you at the hotel tonight.

Would you be available in the next hour to quickly go over the timeline of tomorrow morning over the phone? (You can

reach me on my cellphone when convenient for you).

Best regards,

 

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

Envoyé : jeudi 20 janvier 2022 13:33

À :  &lt;  &gt;

Cc :  &lt &gt;;   &lt; &gt;;

&gt;;  

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

Objet : RE: From

Dear  ,

We are fine with the proposed corrections.

Unfortunately, I cannot yet confirm the approval of the State Secretary. It’s still in the process of
submitting. Your latest version, however, is the one we submitted. So the extra corrections should not
cause any delay.
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From:  
Sent Date:                        Thu Jan 20 17:40:51 2022
To: 
CC: 

 
Subject:                            Re: From   
Attachments:                     image002.jpg(13KB); image002.jpg(13KB); Rembrandt - Signing and closing memo (  draft 170122)

vsent_MR 20 01 22.doc(162KB)

Dear  ,

I can hereby confirm that the State Secretary has just approved the execution draft.

So we are all set.

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 13:33 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende

geschreven:



Dear  ,

We are fine with the proposed corrections.

Unfortunately, I cannot yet confirm the approval of the State Secretary. It’s still in the process of
submitting. Your latest version, however, is the one we submitted. So the extra corrections should not
cause any delay.

Please find attached a filled in version of the Signing and closing memo.

And I have received from the Rijksmuseum the updated pdf-version of the Condition Report. I will send it
to you in two separate e-mails (too large for one e-mail).

Best regards,

  

Van:  &lt; &gt;

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:45

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

CC:  &lt &gt;;  &gt;;

&gt;;  

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

Onderwerp: RE: From   
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From:                              
Sent Date:                         Thu Jan 20 20:27:34 2022
To:                                  
CC:                             ;  
Subject:                            Re: From   

Dear  ,

Thank you very much.

Duly noted.

Best regards,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2022 om 20:15 heeft  &lt &gt; het

volgende geschreven:



Dear  ,

Following your email below, we have arranged for copies of the closing memo to be available for you tonight at the

hotel. When you arrive at the hotel, please ask the Concierge for the envelope that   (the manager of

the hotel) has deposited for your attention.

Also, about tomorrow morning, it is very important that the persons wishing to assist to the painting’s examination

have their ID card. Otherwise, they will unfortunately not be allowed to enter.

Thank you very much,

Kind regards,

 

De: &quot; &quot; &lt; &gt;

Date: 20 janvier 2022 à 17:24:51 UTC&#43;1

À:  &lt  &gt;

Objet: Rép. : From   
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From:                                 < @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Thu Jan 20 21:23:04 2022
To:                                
CC:
Subject:                            Re: From   

Dank,  , ik geef het door.

Groet,

 

Outlook voor iOS downloaden
 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: Thursday, January 20, 2022 8:28:38 PM

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

Onderwerp: Fwd: From   

ID-kaart dus. Maar die zullen je collega’s ongetwijfeld bij zich hebben.

Vriendelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:  &lt; &gt; 

Datum: 20 januari 2022 om 20:15:58 CET

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

Kopie:  &lt; &gt;,  

&lt; &gt;

Onderwerp: RE: From   
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From:                           < @minocw.nl>
Sent Date:                         Fri Jan 21 01:35:58 2022
To:                                 
CC:                               
Subject:                            Spreektekst voor in iBabs
Attachments:                     Spreektekst v2(b).docx(22KB)

Ha  ,

Zouden jullie bijgaande spreektekst voor   in iBabs willen zetten?

Dank alvast!

Groeten,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:



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 06 -    

 @
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Jan 21 07:23:22 2022
To:                                                    
CC:                                             
Subject:                            Re: Scedule tomorrow morning

Dear             ,

Thank you for your e-mail.

Further to my message of yesterday, I can inform you that                       will also be present at the

storage facility. In addition, I’m certain if              ,                      ,                 and I will

stay there for the full 2 ours the inspection might take. We will possible head back to the hotel earlier. We’ll

see.

Best regards,

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 07:14 heeft                  &lt                             &gt; het

volgende geschreven:



Dear Mr. Kooij,

Thank you for your email. I am on my way to the storage facility and should be there in about an hour.

I will therefore meet you there.

Do not hesitate to contact me on my cellphone if there is any issue in the meantime.

Best regards,

                

Le 21 janv. 2022 à 01:32,               &lt;           @minocw.nl&gt; a écrit :
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  Dear             ,

              and I arrived at the hotel late in the evening. Around 23.30, I texted you, to inform if you

were still available for going through the scedule of tomorrow. That was probably too late. I am sorry there

wasn’t an earlier opportunity to get in touch with you.

              and I will join the Rijksmuseum delegation at storage facility around 08.30. After breakfast at

07.30, toghether we leave the hotel at 08.00 and head to the storage facility by taxi. So I guess if we don’t run

into each other prior to 08.00, we will meet you at the storage facility.

Immediately after the inspection, we will head back to the hotel for the signing of the SPA.

Some 20 minutes ago, I also informed                       of our scedule. I hope to hear from him

tomorrow morning. At present, I do not know if he will be joining the inspection as well. I will let you know as

soon as possible.

Best regards,

            

Verstuurd vanaf mijn iPhone

                                          

**********

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

This message is being sent from a law firm and may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please advise the
sender immediately and delete this message and any attachments without retaining a copy.
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From:                             
Sent Date:                         Fri Jan 21 11:30:28 2022
To:                             ;  
CC:
Subject:                            Re: SPA is getekend
Attachments:                    image0.jpeg(116KB); image0.jpeg(116KB); image1.jpeg(172KB)

In goede orde ontvangen: betaling in gang gezet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 11:28 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

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

Datum: 21 januari 2022 om 11:26:25 CET

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

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

Onderwerp: SPA is getekend

 Beste  ,

De SPA is getekend. Bij deze geef ik opdracht voor de betaling van de volledige koopsom aan de verkoper.

Groet,

 

                                                                        

  

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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From:                                             
Sent Date:                         Fri Jan 21 13:00:45 2022
To:                                                 ;                          
CC:
Subject:                            Fwd: DT - Credit Advice.pdf
Attachments:                     DT - Credit Advice.pdf(639KB)

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:                  &lt;                            &gt;

Datum: 21 januari 2022 om 13:00:04 CET

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

Onderwerp: DT - Credit Advice.pdf



                                          

**********

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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Copy

Wecredited your account asdetailed below:

/RFB/ACQUISITIONREMBRANDTS THE STA NDAR
ACQUISITIONREMBRANDTS THE STANDARD

Reference

MINISTERIE VANONDERWIJS CULTUUR ENOrdered by

WETENSCHAPPENRIJNSTRAAT 50

2515 XP  S GRAVENHAGE

ING BANKNV - AMSTERDAMBank

175'000'000.00EUR  Amount 

175'000'000.00EUR Valuedate21 January 2022 Wecredit your account 

Objectionsregarding thistransaction must bemadepromptly upon receipt of thisstatement and in any
event not later than 30daysafter receipt thereof. Otherwisethetransaction isdeemed to havebeen
approved.

Advicewithout signature

                  
                
                     
           
           

      , 21 January 2022          

         

Custody Account:

ReferenceNumber:

Creditadvice

          Account Holder: 

                      IBAN: 

1/1                             Rothschild & Co BankAG,                                
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From:                                               <        @minszw.nl>
Sent Date:                         Fri Jan 21 13:01:28 2022
To:                                                            
CC:                                                                                                                                        
Subject:                             RE: De betaling nu doen!       Betaalbewijs
Attachments:                     21012022_08MF-_Batchoverzicht ING       175.pdf(47KB)

Hoi        ,

Hierbij het bewijs van de ING.

Groet,
      

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

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 11:29

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

CC: Kargarkohan, T. &lt;            @minszw.nl&gt;;               &lt;           @minocw.nl&gt;                 

&lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: De betaling nu doen!

Urgentie: Hoog

Hallo       ,

Zoals afgesproken de bevestiging dat jullie nu de betaling moeten effectueren voor € 175 mln. Het groene
licht is ontvangen.

Ik ontvang z.s.m. de Swift copy van de ING voor deze betaling, dat is ons betaalbewijs. Ik moet het
doorsturen aan de contacten van de verkoper.
Bij de bank van de verkoper kunnen ze de betaling makkelijker traceren. Ik zal jullie uiteraard laten weten
wanneer het geld op de bank van der verkoper is.

Heel erg bedankt voor jullie beschikbaarheid en hulp bij dit proces!

Met vriendelijke groeten,

                       
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.
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1.

Proof of payment document

Status details of your payment at 21-Jan-2022 | 11:43 GMT

Your account: OCW - FDC - Uitgaven/Ontvangsten
NL46INGB          
Netherlands

* Status: No further status updates possible.

Payment tracking ID  
(UETR):

                                     

Details of charges: Shared

Client instructed
amount:

175.000.000,00 EUR

* Amount credited to
counterparty:

* Foreign exchange rate:

* Total charges: 0,00 EUR

ING BANK N.V.
AMSTERDAM Netherlands

BIC
INGBNL2AXXX

Transferred amount

175.000.000,00  EUR

21-Jan-2022  11:42 GMT
Payment transferred to intermediary
bank.

Transfer to BIC
 SECGDEFFXXX

Settlement date  21-Jan-2022

                         
          
                          

*

    
         

Transferred amount

175.000.000,00  EUR

21-Jan-2022  11:43 GMT
No further status updates possible.

Transfer to BIC
          

* Disclaimer
ING obtained this information from a third party and ING cannot guarantee that this information is accurate and complete. ING provides this
information for informative purposes only and does not accept any liability.

Created and made available through ING InsideBusiness on 21-Jan-2022 11:54 GMT  21 of 

10.2.e

10.2.g

10.2.g

10.2.g

264a



Proof of payment document

Copy of your SWIFT MT103 message for your payment.
Payment reference:                  

 MT103 Single Customer Credit Transfer
 Status Of Msg    :  Acked By S.W.I.F.T. FIN  at 12: 41 21/01/2022
  Banking Priority :  NYNN
 Clearing Via     :  TARGET II DP
 Header :  12: 41 21/01/2022                          
          00: 00                        
          103 02 TGT Val Flag:  STP
 GPI Service Type Identifier :  001
 GPI Unique end-to-end transaction ref :
                                                   
 DESTINATION :                                     
                               
                                         
 20  :         Sender's Reference
                               
 23B :         Identification Of The Option
              CRED(This Message Contains A Credit Transfer Where There Is No
              Swift Service Level Involved)
 32A :         Date and Amount
              21/01/2022
              EUR 175.000.000,
 33B :         Currency/instructed Amount
              EUR 175.000.000,
 50K :         Ordering Customer
              NL46INGB          
              MINISTERIE VAN ONDERWIJS CULTUUR EN
              WETENSCHAPPEN
              RIJNSTRAAT 50
              2515 XP  S GRAVENHAGE
 57A :         Account With Institution
                         
                                        
                                    
                               
 59  :         Beneficiary
                                    
                          
                
 70  :         Remittance Information
              /RFB/ACQUISITION REMBRANDTS THE STA
              NDAR
              ACQUISITION REMBRANDTS THE STANDARD
 71A :         Details Of Charges
              SHA(The Transaction Charges On The Sender'S Side Are To Be
              Borne By The Ordering Customer And The Transaction Charges On
              The Receiver'S Side Are To Be Borne By The Beneficiary Customer)
 71F :         Sender's Of Charges
              EUR 0,

Created and made available through ING InsideBusiness on 21-Jan-2022 11:54 GMT  22 of 
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From:  < @rijksmuseum.nl> 
Sent Date:                        Fri Jan 21 13:08:35 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden
Attachments:                    image0.jpeg(1378KB)

Bedankt. Heb ik gezien en ga nu tekenen!

 

 

Conservation &amp; Science

Rijksmuseum

&#43;31 (0)  
 

 x  x  x

Please think before you print

  ________________________________
From:  &lt; &gt;

Sent: Friday, January 21, 2022 1:04:18 PM

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

Cc:  &lt @rijksmuseum.nl&gt;

Subject: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:                                               <        @minszw.nl>
Sent Date:                         Fri Jan 21 13:22:24 2022
To:                                                            
CC:                                               ;               ;           .;                
Subject:                             RE: De betaling nu doen!       Betaalbewijs

Hoi        ,

Het was een mooie ervaring en ook dank voor de prettige samenwerking.
Fijn dat ik altijd op alle OCW collega’s kon rekenen.

Groet,
       

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

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:13

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

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

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

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

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

Onderwerp: RE: De betaling nu doen! Betaalbewijs

Super bedankt        en alle collega’s die betrokken zijn geweest bij dit proces.

De klus is geklaard dankzij jullie bijdrage!

M.vr.gr.        

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

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:01

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

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

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

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

Onderwerp: RE: De betaling nu doen! Betaalbewijs

Hoi        ,

Hierbij het bewijs van de ING.

Groet,
       

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

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 11:29

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

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

&lt;          @minocw.nl&gt;

Onderwerp: De betaling nu doen!

Urgentie: Hoog

Hallo       ,

Zoals afgesproken de bevestiging dat jullie nu de betaling moeten effectueren voor € 175 mln. Het groene
licht is ontvangen.
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Ik ontvang z.s.m. de Swift copy van de ING voor deze betaling, dat is ons betaalbewijs. Ik moet het
doorsturen aan de contacten van de verkoper.
Bij de bank van de verkoper kunnen ze de betaling makkelijker traceren. Ik zal jullie uiteraard laten weten
wanneer het geld op de bank van der verkoper is.

Heel erg bedankt voor jullie beschikbaarheid en hulp bij dit proces!

Met vriendelijke groeten,

                       
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:                        Fri Jan 21 13:34:35 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden
Attachments:                    image904114.jpg(79KB); image965896.png(910B); image593419.png(737B); image693710.png(799B);

image059755.png(804B)

Inderdaad! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 13:20 heeft  &lt; @rijksmuseum.nl&gt; het

volgende geschreven:



Gefeliciteerd! Alles is goed verlopen, begrijp ik!

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: vrijdag 21 januari 2022 13:19

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

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

Onderwerp: Re: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden

Ik begreep zojuist va  dat   de ondertekende documenten naar het hotel brengt. Geregeld dus!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 13:11 heeft   &lt;  @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:

 Heel fijn, dank!

Hebben jullie daar ook al goed afgesproken hoe het ondertekende document terug in het hotel/bij  
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komt?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 13:08 heeft     &lt; @rijksmuseum.nl&gt; het volgende geschreven:

Bedankt. Heb ik gezien en ga nu tekenen!

Conservation &amp; Science

Rijksmuseum

&#43;31 (0) 



[Revolusi! 11 februari tot 5 juni 2022.]&lt;https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-

doen/tentoonstellingen/revolusi&gt;

[cid:image372485.png@4DE38747.DC68FA59]&lt;https://www.instagram.com/rijksmuseum/&gt;

x

       [cid:image425007.png@9B355150.767CACA8] &lt;https://www.facebook.com/rijksmuseum&gt;  x       [

cid:image367929.png@B38F55CD.F1B78F22] &lt;https://www.linkedin.com/company/rijksmuseum/&gt;         x       [

cid:image485100.png@4A219982.C07E4FEB] &lt;https://twitter.com/rijksmuseum&gt;

Please think before you print

________________________________

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

Sent: Friday, January 21, 2022 1:04:18 PM

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

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

Subject: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden

[cid:CB5D43C8-17B8-4681-A333-4D736ABFC8B6-L0-001]

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From:  < @rijksmuseum.nl> 
Sent Date:                        Fri Jan 21 13:41:17 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden

Beste  .

Klopt. Ik rijd ook met hem terug naar de hotel met de documenten.

 

 

Conservation &amp; Science

Rijksmuseum

&#43;31 (0) 
 

 x  x  x

Please think before you print

  ________________________________
From:  &lt; @minocw.nl&gt;

Sent: Friday, January 21, 2022 1:18:37 PM

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

Cc:  &l @rijksmuseum.nl&gt;

Subject: Re: Bevestiging dat levering kan plaatsvinden

Ik begreep zojuist van   dat   de ondertekende documenten naar het hotel brengt. Geregeld dus! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 21 jan. 2022 om 13:11 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:

 Heel fijn, dank!

Hebben jullie daar ook al goed afgesproken hoe het ondertekende document terug in het hotel/bij  
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From:  
Sent Date:                        Mon Jan 24 11:25:41 2022
To:  
CC: ;  ;     ;  ;  ;

 ;  ;  
Subject:                            RE: Link correctieomgeving verslag debat Eerste Kamer over de Incidentele suppletoire begroting inzake

verwerving kunstwerk
Attachments:                    Toezeggingen SCM nav WGO EK Vaandeldrager.docx(18KB); image001.png(3KB)

Ha  ,

In de bijlage vind je een overzicht van de toezeggingen die zijn gedaan door SCM in het EK debat vorige
week. Ik heb ook een paar uitspraken van SCM opgenomen die in de regel geen toezeggingen zijn, maar
toch handig zijn voor de dossierhouders om in te zien/ mee te nemen.

Verder heb ik geen correcties op het verslag.

Groet,
  

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

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:14

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

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

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

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

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

Onderwerp: FW: Link correctieomgeving verslag debat Eerste Kamer over de Incidentele suppletoire begroting inzake

verwerving kunstwerk

Ha  ,

Fijn dat je tijdens het debat samen met   hebt kunnen identificeren. Zou je het verslag kunnen
nalopen en met name de toezeggingen op een rijtje kunnen zetten. Als je denkt dat zaken in het verslag

moeten worden aangepast, geef het dan aan mij aan door. Voor de 25
ste

 kunnen we wijzigingen in het
verslag aanbrengen.

Groetjes,
 

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

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 11:17

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

  &lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Fwd: Link correctieomgeving verslag debat Eerste Kamer over de Incidentele suppletoire begroting inzake

verwerving kunstwerk

Ha mannen.

Hierbij het verslag

Groetjes

 

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Parlementaire Zaken OCW &lt; @minocw.nl&gt;

Datum: 19 januari 2022 om 10:29:48 CET
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Aan: &quot; &quot; &lt; @minocw.nl&gt;, &quot; n&quot; &lt;

 @minocw.nl&gt;

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

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Link correctieomgeving verslag debat Eerste Kamer over de Incidentele suppletoire begroting inzake

verwerving kunstwerk



Beste collega’s,

Hieronder een link naar de correctieomgeving van het verslag van het debat over de Incidentele suppletoire begroting
inzake verwerving kunstwerk, dat gisteren (18 januari) in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden.

Link: Correctiesite

De volgende collega’s hebben dit debat bijgewoond:

  
  

  
  

  .
  
  

  
  

   
  

   
Graag dit bericht doorsturen naar de persoon die dit verslag gaat nakijken/corrigeren.
Bovenstaande link is geldig tot dinsdag 25 januari 2022, 12.00 uur.

Klik op de link van de correctiesite om wijzigingen aan te brengen in het verslag van dit debat.
De Dienst Verslag en Redactie (DVR) DVR zal de aangebrachte wijzigingen in behandeling nemen als
correctievoorstellen.
De DVR kan uitsluitend correcties verwerken die via de correctiewebsite zijn aangebracht.

Een handleiding voor het gebruik van de correctiewebsite is te vinden op de correctiewebsite zelf. Klik op het
vraagteken in de rechterbovenhoek.
Ziet u geen kans om uw correcties aan te brengen voordat de link verlopen is? Neem dan binnen de correctietermijn
contact op met de DVR ( /  @tweedekamer.nl).
Die kan de geldigheid van de link met maximaal 48 uur verlengen.

Het verslag in de Handelingen is geen letterlijke maar een geredigeerd woordelijke weergave. De DVR beoordeelt
correctievoorstellen.
Voorstellen voor wijzigingen waardoor de gewijzigde tekst belangrijk afwijkt van het gesprokene en wijzigingen die in
strijd zijn met de taal- en redactieregels van de DVR, worden niet gehonoreerd.
De gecorrigeerde Handelingen zijn te vinden op www.overheid.nl.

Met vriendelijke groet,

 

  ________________________________

   |    parlementaire zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |  Directie Bestuursondersteuning en Advies |
Rijnstraat 50 |  2515 XP |  Den Haag |
Postbus 16375 |  2500 BJ |  Den Haag |
M:    |  E-mail:  @minocw.nl
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Overzicht toezeggingen SCM WGO Eerste Kamer over aankoop Vaandeldrager

Datum: 18-01-2022

ID Vragende partij Toezegging Termijn Houder

1 Veldhoen (GL) Toezegging om het beleid voor de makers van nu te formuleren en te delen met de Kamer.

2 

Veldhoen (GL),

Schalk (SGP)

Waarborging eerdere toezegging van voorgaande bewindspersoon om het schilderij

maximaal toegankelijk te maken voor heel Nederland. Het Rijksmuseum gaat via educatieve

programma's zorgdragen voor inbedding van dit schilderij in het verhaal over Nederland. Een

plan hierover wordt momenteel opgesteld door het Rijksmuseum, in samenspraak met het

ministerie. Over dit plan wordt u ook nader geïnformeerd.

3 Schalk (SGP)

Toezegging op inspanning om er voor te zorgen dat iedereen zo makkelijk mogelijk

(doelende op kosten toegang musea) toegang heeft tot de Vaandeldrager.

4 Veldhoen (GL)

Ik kan u toezeggen dat zzp'ers mijn volledige aandacht hebben, maar het is echt te vroeg

om nu, na één week in functie te zijn, hierover een concreet plan te hebben. Laat mij dit de

komende weken dus nog even ontwikkelen. Dat wat betreft de creatieve sector.

5 Janssen (SP)

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept een recht van eerste

aankoop te regelen voor kunst die door het Koninklijk Huis te koop wordt aangeboden. Zijn

vraag is of ik kan aangeven wanneer de Kamer een voorstel tegemoet kan zien voor de

uitwerking van deze motie. In een debat vlak voor het reces heeft de Tweede Kamer deze

motie aangenomen. Ik hoop dat u mij nog even de tijd wil geven om goed kennis te nemen

van de inhoud van deze motie en om hier een reactie op te formuleren. Dat zal ik voor de

zomer doen.

Voor

zomer

2022

6 

Pijlman (D66),

Klip-Martin (VVD)

Ik verwacht in februari het definitieve advies van de Commissie Collectie Nederland over het

aankoopfonds. Op basis van deze conclusies zal ik bezien in hoeverre het beleid ten aanzien

van het aankoopfonds aanpassing behoeft.

7 Veldhoen (GL),

Klip-Martin

Kamer informeren over inzet van het herstelplan en de middelen van het regeerakkoord

zodra de plannen nader zijn uitgewerkt.
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(VVD), Pijlman

(D66)

8 

Verschillende

leden

Toezegging om de kamer voor eind januari de uitwerking van het vijfde specifieke

steunpakket voor de culturele sector te sturen.

Voor eind

januari

2022

9 

Verschillende

leden

Toezegging om beleidsreactie op het advies van de RvC over de dynamische collectie

Nederland te delen met de kamer.

10 Veldhoen (GL)

Idee betrekken bij uitwerking toekomstig beleid over: met andere kunstminnende landen tot

afspraken komen om de prijzen niet zo op te laten lopen.

11 

Veldhoen (GL),

Fiers (PvdA)

In het regeerakkoord is opgenomen dat de arbeidsmarktpositie van zzp'ers verbeterd moet

worden. Daar ga ik mij deze periode voor inzetten. De plannen die ik hiervoor zal

ontwikkelen, zal ik delen met uw Kamer.

12 GL

Toezegging om de Boekmanstichting te vragen om opnieuw onderzoek te doen naar de

situatie van zzp'ers en naar de vraag of de hulp daar inderdaad terechtgekomen is of niet?



From:                                                 
Sent Date:                         Mon Jan 24 15:28:36 2022
To:                                                                                           
CC:                                               
Subject:                             Toezeggingen EK debat Vaandeldrager
Attachments:                     Toezeggingen SCM nav WGO EK Vaandeldrager.docx(18KB)

Beste       ,       ,        en    ,

SCM heeft in het EK debat over de Vaandeldrager toezeggingen gedaan die raken aan jouw dossier. In de
bijlage vinden jullie een overzicht. Ik heb in oranje ook een paar uitspraken van SCM opgenomen die in de
regel geen toezeggingen zijn, maar wel handig zijn om in te zien/ mee te nemen.       stuurt het officiële
overzicht rond als het verslag is verwerkt bij de EK.

Groet,
          

                

Beleidsmedewerker Erfgoed en Kunsten

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8

230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8

230;&#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;&#8

230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8

230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.

T +31            

E             @minocw.nl
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Overzicht toezeggingen SCM WGO Eerste Kamer over aankoop Vaandeldrager

Datum: 18-01-2022

ID Vragende partij Toezegging Termijn Houder

1 Veldhoen (GL) Toezegging om het beleid voor de makers van nu te formuleren en te delen met de Kamer.

2 

Veldhoen (GL),

Schalk (SGP)

Waarborging eerdere toezegging van voorgaande bewindspersoon om het schilderij

maximaal toegankelijk te maken voor heel Nederland. Het Rijksmuseum gaat via educatieve

programma's zorgdragen voor inbedding van dit schilderij in het verhaal over Nederland. Een

plan hierover wordt momenteel opgesteld door het Rijksmuseum, in samenspraak met het

ministerie. Over dit plan wordt u ook nader geïnformeerd.

3 Schalk (SGP)

Toezegging op inspanning om er voor te zorgen dat iedereen zo makkelijk mogelijk

(doelende op kosten toegang musea) toegang heeft tot de Vaandeldrager.

4 Veldhoen (GL)

Ik kan u toezeggen dat zzp'ers mijn volledige aandacht hebben, maar het is echt te vroeg

om nu, na één week in functie te zijn, hierover een concreet plan te hebben. Laat mij dit de

komende weken dus nog even ontwikkelen. Dat wat betreft de creatieve sector.

5 Janssen (SP)

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering oproept een recht van eerste

aankoop te regelen voor kunst die door het Koninklijk Huis te koop wordt aangeboden. Zijn

vraag is of ik kan aangeven wanneer de Kamer een voorstel tegemoet kan zien voor de

uitwerking van deze motie. In een debat vlak voor het reces heeft de Tweede Kamer deze

motie aangenomen. Ik hoop dat u mij nog even de tijd wil geven om goed kennis te nemen

van de inhoud van deze motie en om hier een reactie op te formuleren. Dat zal ik voor de

zomer doen.

Voor

zomer

2022

6 

Pijlman (D66),

Klip-Martin (VVD)

Ik verwacht in februari het definitieve advies van de Commissie Collectie Nederland over het

aankoopfonds. Op basis van deze conclusies zal ik bezien in hoeverre het beleid ten aanzien

van het aankoopfonds aanpassing behoeft.

7 Veldhoen (GL),

Klip-Martin

Kamer informeren over inzet van het herstelplan en de middelen van het regeerakkoord

zodra de plannen nader zijn uitgewerkt.
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(VVD), Pijlman

(D66)

8 

Verschillende

leden

Toezegging om de kamer voor eind januari de uitwerking van het vijfde specifieke

steunpakket voor de culturele sector te sturen.

Voor eind

januari

2022

9 

Verschillende

leden

Toezegging om beleidsreactie op het advies van de RvC over de dynamische collectie

Nederland te delen met de kamer.

10 Veldhoen (GL)

Het volgende idee betrekken bij uitwerking van toekomstig beleid: met andere

kunstminnende landen tot afspraken komen om de prijzen niet zo op te laten lopen.

11 

Veldhoen (GL),

Fiers (PvdA)

In het regeerakkoord is opgenomen dat de arbeidsmarktpositie van zzp'ers verbeterd moet

worden. Daar ga ik mij deze periode voor inzetten. De plannen die ik hiervoor zal

ontwikkelen, zal ik delen met uw Kamer.

12 GL

Toezegging om de Boekmanstichting te vragen om opnieuw onderzoek te doen naar de

situatie van zzp'ers en naar de vraag of de steun inderdaad bij de ZZP’ers terecht is

gekomen?



From:                                             
Sent Date:                         Mon Jan 24 15:49:21 2022
To:                                                 
CC:
Subject:                            RE: Voorbeeld buitenlands werkbezoek

Hoi       ,

Ik las in het weekbericht van       dat ze nog zou vertellen over wat ze vrijdag heeft gedaan.

Ik begrijp dat het vertrouwelijk is, maar wil graag weten of het goed is verlopen, ook met de     
            erbij. En of    nog iets gezegd heeft ivm documentaire.

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             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
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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
duidelijk aangeven wat de rol is van de staat zodat niet alle credits naar rijksmuseum gaan. Als
            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:

+31 (0)           
          @minocw.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
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From:                                                 
Sent Date:                         Mon Jan 24 17:06:41 2022
To:                                                          ;                
CC:
Subject:                             FW: uitnodiging voor werkbezoek
Attachments:                     Uitnodiging Staatssecretaris OCW werkbezoek.pdf(236KB); Uitnodiging Minister OCW

werkbezoek.pdf(386KB)

Hi             en      ,

Ter info wou ik jullie het signaal even doorgeven dat het Rijksmuseum zowel de hand reikt richting de
staatssecretaris als richting de minister qua kennismaking en ze beiden (separaat?) een bezichtiging van
De Vaandeldrager aanbiedt.

Vooralsnog hoeft dat geen zorgelijke ontwikkeling te zijn. Maar ik vind het wel opmerkelijk en de moeite
van het in de gaten houden waard.

H. gr.         

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 15:22

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

Onderwerp: uitnodiging voor werkbezoek

Beste         ,

Hierbij stuur ik je ter informatie twee brieven die vandaag per post naar het Ministerie worden gestuurd. Het zijn

uitnodigingen van      aan de Staatssecretaris respectievelijk de Minister om een werkbezoek aan het Rijksmuseum te

brengen (en De V. te bekijken). Ik begreep van      dat hij met        al had besproken dat we ook Minister Dijkgraaf

uitnodigen in verband met activiteiten van het Rijksmuseum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Met hartelijke groet,

   

               

                   

Tel. 020 –                           
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R'JKS MUSEUM
www.rijksmuseum.n1
+31 (0)20 6747 000

Museumstraat 1
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
Nederland

Aan de Staatssecretaris Cultuur & Media,

Mevrouw dr. G. Uslu

Postbus 16375

2500 BJ DEN HAAG

Amsterdam, 24 januari 2022

Betreft: Uitnodiging
Onze referentie:
Uw referentie:
Uw brief van:

Geachte mevrouw Uslu,

Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot Staatssecretaris Cultuur & Media!

Graag nodig ik u uit voor een werkbezoek om u het Rijksmuseum achter de

schermen te laten zien en om De Vaandeldrager te bekijken. Ook wil ik graag met u

van gedachten wisselen over een aantal voor de museale sector belangrijke

onderwerpen, zoals indemniteit en herkomstonderzoek.

In afwachting van uw reactie teken ik,
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RUKS MUSEUM
www.rijksmuseum.n1

+31 (0)20 6747 000
Museumstraat 1
Postbus 74888
1070  ON  Amsterdam
Nederland

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, 

De heer prof. dr. R. Dijkgraaf

Postbus 16375

2500 BJ DEN HAAG

Amsterdam, 24 januari 2022

Betreft: Uitnodiging
Onze referentie:
Uw referentie:
Uw brief van:

Geachte heer Dijkgraaf, k 

Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming tot Minister van Onderwijs, Cultuur &

Wetenschap.

Het Rijksmuseum valt onder de Staatssecretaris Cultuur & Media maar heeft een

omvangrijk programma voor wetenschappelijk onderzoek, dat zich onderscheidt

door het onderzoeksobject (de museale voorwerpen) en door de samenwerking

tussen conservatoren, restauratoren, natuurwetenschappelijk onderzoekers en

dataspecialisten. Het onderzoek wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd in

samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en het Rijksmuseum is een van

de initiatiefnemers van het NICAS,  Netherlands Institute for Conservation,  Art &

Science waarin onderzoekers uit de genoemde disciplines samenwerken.

Graag nodig ik u uit voor een werkbezoek aan het Rijksmuseum om het

Ateliergebouw te bekijken, waar de onderzoekers zijn gevestigd, en om de recente

aanwinst voor de Collectie Nederland, De Vaandeldrager van Rembrandt, te

bekijken.

In afwachting van uw reactie teken ik,

r-              
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From:                             
Sent Date:                         Mon Jan 24 17:31:19 2022
To:                                   ' '
CC:
Subject:                            RE: ontvangst en sneak preview De V.

Beste  ,

Wat een aardig gebaar. Je begrijpt dat wij daar wel voor in zijn. Ik kom er spoedig bij je op terug.
Met betrekking tot het overleg van woensdag a.s. Dadelijk ga ik de agenda versturen en daaruit kun je
opmaken dat er niet heel veel meer op staat. Het is dus niet noodzakelijk dat je daarbij aanschuift.
We moeten de bijdragen van de verschillende partijen nog innen, en op korte termijn moeten we een
gesprek hebben over het plan van aanpak rond de communicatie, educatie en marketing. Daarover wil ik
je vragen om ook de Vereniging Rembrandt bij dat gesprek te betrekken. Dat heeft   ons specifiek
gevraagd.

Hartelijke groet,

  

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 15:19

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

Onderwerp: ontvangst en sneak preview De V.

Beste  ,

Het Rijksmuseum wil de projectgroep X graag uitnodigen om De Vaandeldrager te komen bekijken. Ik weet nog niet

precies hoe we het logistiek en coronaproof gaan regelen, maar dat is uitvoering (het schilderij komt naar ons

Ateliergebouw in Amsterdam en ik weet niet zeker of we een ruimte hebben waar iedereen tegelijk kan zijn).

Nu wil ik met jou graag overleggen over een datum en een tijdstip, en over de genodigdenlijst. Ik begreep van   dat

hij afgelopen vrijdag met   al over een dergelijke ontvangst heeft gesproken en dat werd gedacht aan een datum

op korte termijn (ongeveer twee weken, ervan uitgaande dat het museum dan weer open is). Welke data zouden voor

jullie uitkomen? Misschien het meest praktisch om iets aan het einde van de werkdag / begin van de avond te doen

(dan kunnen we – corona volente – misschien ook nog het glas heffen)?

Wat betreft de genodigdenlijst: is het voldoende om degenen uit te nodigen die de stukken voor de projectgroep X

ontvangen? Plus   die vorige week veel gedaan heeft om de betaling in goede banen te leiden?

Nog een praktische vraag over de projectgroep: gaat het overleg aanstaande woensdag 26/1 door? Ik zit op dat tijdstip

in de wekelijkse directievergadering en kan er niet bij zijn.

Ik hoor graag van je!

Met hartelijke groet,

 

 

Tel. 020 – 
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From: 
Sent Date:                        Mon Jan 24 18:44:24 2022
To: 
CC:
Subject:                            Re: agenda overleg project x op 26jan22 11 uur
Attachments:                    Verslag Rembrandt 17jan22.docx(98KB); agenda Rembrandt 26jan22.docx(102KB)

Ha  ,

Dank! Ik sprak ook   al even. Of er al pr plannen zijn. Morgen even contact hierover? En   liet me ook

weten dat project x in de auto zit. 

Hartelijke groet en fijne avond.

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jan. 2022 om 17:36 heeft  &lt @minocw.nl&gt; het

volgende geschreven:



Beste allen,

Komende woensdag staat een (vermoedelijk ons laatste?) overleg met betrekking tot de aankoop van de
Vaandeldrager. Bijgevoegd vinden jullie zowel het verslag van de vorige keer (17jan22) als de agenda
voor de komende keer (26jan22).

Als er aanvullende punten of stukken zijn, hoor ik dat graag zodat we voor tijdige distributie kunnen
zorgdragen.

Hartelijke groet,
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Overleg FIN, OCW en RMA

Omschrijving Project Vaandeldrager

Vergaderdatum en -tijdstip 26 januari 2022, 11 – 12.00 uur

Vergaderzaal Webex

1.   Uitwerking politiek

afronding

2.   Uitwerking Juridisch

Afronding

Wob-verzoeken

3.   Uitwerking Financieel

-     OCW stuurt brieven naar RMA Fonds en VR inz. bijdrage

4.   Overige voorbereiding levering

afronding

5.   Communicatiestrategie

RMA levert op korte termijn een plan van aanpak communicatie waarop

OCW meeleest inz. moties uit de kamer en andere mogelijke politieke

wensen.

6.   Proces en Tijdlijn

Afronding

7.   Werkafspraken

Wttk

Actiepuntenlijst

Nr Wie Wat Wanneer af

  Brieven voor VR en RMAfonds

  PvA Rijksmuseum
educatie/communicatie/marketing

Pagina 1 van 1
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 25 08:18:01 2022
To:                                                  
CC:
Subject:                            RE: uitnodiging voor werkbezoek

Okidoki

Van                 &lt;          @minocw.nl&gt;

Verzonden: maandag 24 januari 2022 19:08

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

&lt;                  @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: uitnodiging voor werkbezoek

Ha         ,

Dank en idd maar even in de gaten houden dat het goed op elkaar aansluit. Naast collega’s van
wetenschapsbeleid (?) lijkt mij ook RCE te betrekken bij werkbezoek MOCW. Of een gezamenlijk
werkbezoek dat kan natuurlijk ook

Fijne avond!

Groet      

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 17:07

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

Onderwerp: FW: uitnodiging voor werkbezoek

Hi             en      ,

Ter info wou ik jullie het signaal even doorgeven dat het Rijksmuseum zowel de hand reikt richting de
staatssecretaris als richting de minister qua kennismaking en ze beiden (separaat?) een bezichtiging van
De Vaandeldrager aanbiedt.

Vooralsnog hoeft dat geen zorgelijke ontwikkeling te zijn. Maar ik vind het wel opmerkelijk en de moeite
van het in de gaten houden waard.

H. gr.         

Van:                 &lt             @rijksmuseum.nl&gt;

Verzonden: maandag 24 januari 2022 15:22

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

Onderwerp: uitnodiging voor werkbezoek

Beste         ,

Hierbij stuur ik je ter informatie twee brieven die vandaag per post naar het Ministerie worden gestuurd. Het zijn

uitnodigingen van      aan de Staatssecretaris respectievelijk de Minister om een werkbezoek aan het Rijksmuseum te

brengen (en De V. te bekijken). Ik begreep van      dat hij met        al had besproken dat we ook Minister Dijkgraaf

uitnodigen in verband met activiteiten van het Rijksmuseum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Met hartelijke groet,
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Tel. 020 –                           
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 25 08:21:56 2022
To:                                                   
CC:
Subject:                            RE: agenda overleg project x op 26jan22 11 uur

Ha       ,
Laten we vandaag inderdaad even contact hebben. Ik wou het Rijksmuseum niet teveel stress bezorgen.
Hun kennende komen ze snel tot een voorstel.
De grote vraag is nu: welke route neemt project x?
h. gr.         

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 18:44

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

Onderwerp: Re: agenda overleg project x op 26jan22 11 uur

Ha         ,

Dank! Ik sprak ook        al even. Of er al pr plannen zijn. Morgen even contact hierover? En      liet me ook weten dat

project x in de auto zit. &#128515;

Hartelijke groet en fijne avond.

       

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 24 jan. 2022 om 17:36 heeft                    &lt;           @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Beste allen,

Komende woensdag staat een (vermoedelijk ons laatste?) overleg met betrekking tot de aankoop van de
Vaandeldrager. Bijgevoegd vinden jullie zowel het verslag van de vorige keer (17jan22) als de agenda
voor de komende keer (26jan22).

Als er aanvullende punten of stukken zijn, hoor ik dat graag zodat we voor tijdige distributie kunnen
zorgdragen.

Hartelijke groet,
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 25 10:03:02 2022
To:                                                   (            @rijksmuseum.nl)
CC:                                                  
Subject:                             plan van aanpak Vaandeldrager

Dag    ,

Nu de Vaandeldrager met rasse schreden naar Nederland lijkt te komen, wordt het tijd om snelheid te
maken met het plan van aanpak rond de communicatie, educatie en marketing.
Kunnen we daar vast een afspraak over maken, en kan de Vereniging Rembrandt daar ook voor
uitgenodigd worden?
Ik vraag het even omdat we iedereen beloofd hebben met een plan te komen zodra de Vaandeldrager hier
is. En dat is al snel!

Hartelijke groet,

        

                 
Senior beleidsmedewerker/            team ICB

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

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

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From:                                                 
Sent Date:                         Tue Jan 25 10:05:18 2022
To:                                                ;                        ;               ;                 
CC:
Subject:                             RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha       ,

Op zich mooi idee. Het zou nog mooier zijn als we tegelijkertijd het plan van aanpak van het Rijksmuseum
kunnen meesturen. Maar dat is er nog niet.
Ik heb wel een verzoek richting RMA gestuurd voor een overleg over het plan. Hopelijk is dat snel af en
presentabel voor het publiek.
h. gr.         

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:58

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

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

&lt;            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Communicatie over Vaandeldrager

Goedemorgen!

Wat ik me na alle hectiek van de afgelopen week bedacht: zou het niet netjes zijn om, wanneer De
Vaandeldrager veilig in NL is, de Kamers er met een kort briefje officieel van op de hoogte te stellen dat
de deal helemaal is afgerond? Parallel aan het uitbrengen van het nieuwsbericht waartoe RMA en OCW
zullen komen, zodat de Kamers het uit eerste hand vernemen.

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 06 -             
           @minocw.nl
..........................................
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From:  
Sent Date:                        Tue Jan 25 10:16:43 2022
To:
CC: ;   
Subject:                            FW: Vordering voor De Vaandeldrager
Attachments:                    Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt (003).docx(98KB); image001.jpg(39KB)

Dag  ,

Na overleg met de Vereniging Rembrandt kun je ook aan hen een soortgelijke brief sturen als naar het

Rijksmuseum Fonds (wel met 5 miljoen extra bijdrage ).

Je kunt deze brief richten aan:
Vereniging Rembrandt
t.a.v.    directeur
Denneweg 124
2514 CL  DEN HAAG

Je kunt twee brieven in één zaakmap stoppen. Vervolgens moet er een kort notaatje bij voor  
ter ondertekening, en moet deze zaak de lijn door. De voorgestelde taaklijn is volgens mij die van een
subsidieverlening (ondertekening door directeur, zie plaatje hieronder) omdat de IC graag op de hoogte
wil zijn van onze financiële bewegingen. Op de lege plek in de taaklijn kun je de naam van  
invullen, afdelingshoofd.
@ : correct me if I’m wrong!

Hartelijke groet,

  

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:57

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

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

Onderwerp: RE: Vordering voor De Vaandeldrager

Dag  ,
Zie bijgevoegd ons voorstel voor een brief. Die is wat vriendelijker. We sturen geen vordering, maar een
uitnodiging tot een bijdrage. Het is een gezamenlijke aankoop, dus een feestelijke en positieve brief wat
ons betreft.
h. gr.   

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 17:31

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

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

Onderwerp: Vordering voor De Vaandeldrager

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
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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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>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Op 8 december 2021 hebben de Nederlandse staat, Het Rijksmuseum te

Amsterdam en de Vereniging Rembrandt te kennen gegeven het schilderij De

Vaandeldrager van de hand van Rembrandt gezamenlijk aan te willen kopen,

onder voorbehoud van de toestemming van het Nederlandse parlement. Het gaat

om een totaalbedrag van € 175 miljoen, waarvan Het Rijksmuseum Fonds € 10

miljoen bijdraagt, De Vereniging Rembrandt € 15 miljoen en de staat € 150

miljoen.

Nadat de Tweede Kamer op 16 december 2021 instemde, ging afgelopen dinsdag,

18 januari 2022, is de Eerste Kamer in overgrote meerderheid akkoord gegaan

met deze aankoop. Daarmee is de weg vrij om tot aankoop over te gaan. De

daadwerkelijke aankoophandelingen zullen nu spoedig afgerond worden.

Via deze brief wil ik u nu vragen om het door u toegezegde bedrag van € 10

miljoen aan het ministerie van OCW over te maken.
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Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50

Den Haag

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

   

T  

 @minocw.nl

Onze referentie

31181642

Datum

Betreft Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt

Stichting Het Rijksmuseum Fonds

Voorzitter    

Hobbemastraat  20

1071 ZC  AMSTERDAM

Geachte  ,
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Ik verzoek u dit bedrag binnen zes weken na de datum van deze beschikking over

te maken op bankrekeningnummer: IBAN NL46 INGB    ten name van

het ministerie van OCW, directie Erfgoed en Kunsten, te Den Haag, onder

vermelding van budgetplaats 4010.

Ik ben zeer verheugd dat deze bijzonder gezamenlijke aankoop van dit

uitzonderlijke schilderij nu binnen bereik is. Ik wil u langs weg bedanken voor al

uw betrokkenheid en bijdrage voor deze bijzondere aankoop voor de collectie

Nederland.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 10:22:04 2022
To: 
CC:
Subject:                            FW: ontvangst en sneak preview De V.
Attachments:                    image002.jpg(7KB); image935931.png(910B); image341885.png(737B); image514712.png(799B);

image369094.png(804B)

Ha  ,
Met wie zal ik dit verder afstemmen, met jou,  ?
Volgens mij moeten we dit niet te moeilijk maken en gewoon een datum prikken, bijvoorbeeld een
donderdagavond. Wat vind jij?
h. gr.   

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:07

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

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

Onderwerp: Re: ontvangst en sneak preview De V.

Dag  ,

Natuurlijk begrijp ik heel goed dat we projectgroep breed opvatten en ik vind ook dat we dat moeten doen!

Iedereen die voor of achter de schermen ook maar enigszins heeft bijgedragen aan de verwerving van het doek moet

erbij zijn. Een moment in de avond zoals   voorstelt zou dan inderdaad het beste zijn, het is altijd magisch om in een

vrijwel leeg Rijksmuseum te zijn.

Groeten,

 

————————————————————-

  

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag

Postbus 16375 | 2500 BJ Den Haag

T: 

M: 

@minocw.nl

www.rijksoverheid.nl/ocw
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Op 24 jan. 2022 om 17:25 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Beste  ,

Uit onderstaande mail van    begrijp ik dat jij reeds je gedachten hebt laten gaan over een
voorbezichtiging van De Vaandeldrager door de projectgroep. Je begrijpt misschien dat mijn collega’s
graag zien dat het begrip ‘projectgroep’ zo breed mogelijk wordt getrokken en dat ook mensen die
meegeholpen hebben aan de Kamerdebatten betrokken worden. Anderzijds werden mensen via de
projectgroep geïnformeerd die nooit actief een bijdrage hebben gedaan (zoals D.FEZ). Hoe kijk jij daar
tegenaan?

De originele projectgroep bestaat uit:
    

   
  
    
  
  

  
  

    
  
   

   
    

Aangevuld met mensen die bijgedragen hebben aan de debatten/betaling:
   (betaling gedaan, wordt specifiek genoemd door  )

   (coördinatie debat 1
e
 Kamer)

  (inhoudelijke beantwoording debatten)
   (inhoudelijke beantwoording debatten)

   (coördinatie debat 2
e
 kamer)

   (hulp bij debat 2
e
 kamer)

   (hulp bij debat 1
e
 kamer)

    (hulp bij debat 1
e
 kamer)

En dan nog stafmedewerkers zoals:      etcetera.

Graag verneem ik jouw oordeel daarin, dan kan de volgende stap voor een leuk werkbezoek worden gezet.

Hartelijke groet,

  

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 15:19

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

Onderwerp: ontvangst en sneak preview De V.

Beste  ,
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From:                                             
Sent Date:                         Tue Jan 25 10:26:38 2022
To:                                                                                                                
CC:                                                                  
Subject:                             RE: bijdrage Vereniging Rembrandt

Ha         ,

Dank voor je bericht.

Zonder nog te beschikken over bepaalde relevante info (bv. wat zijn dan precies die gebruikelijke
voorwaarden die zich kennelijk niet lenen voor verbinding aan een overeenkomst tussen VR en staat?),
denk ik dat het voorgestelde alternatief de situatie niet heel veel anders zou maken: wanneer             
namelijk met een volmacht voor de staat een overeenkomst tekent, is nog steeds sprake van een
overeenkomst tussen de VR en de staat en niet tussen de VR en het RMA. Ik zou dan eerder denken aan
een tripartite overeenkomst: eentje tussen VR en staat, waarbij het RMA uit eigen naam aansluit als Ew-
beheerder.

Groeten,

       

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

Verzonden: maandag 24 januari 2022 16:17

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

            &lt;                  @minocw.nl&gt;

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

&lt;         @minocw.nl&gt;

Onderwerp: bijdrage Vereniging Rembrandt

Dag allen,

Zojuist met de Vereniging Rembrandt (VR) gesproken met betrekking tot hun bijdrage van €15 miljoen
aan de aankoop van De Vaandeldrager. Er was een probleem met het rechtstreeks betalen aan de staat
omdat de VR altijd voorwaarden stelt aan dergelijke betalingen. En die voorwaarden moeten aan het
Rijksmuseum gesteld worden, niet aan de staat. Rijksmuseum stelde voor dat er een aparte overeenkomst
gesloten kon worden tussen Rijksmuseum en VR. VR wil dit liever niet omdat de bijdrage aan de staat
onlosmakelijk is verbonden aan de voorwaarden die VR gaat stellen aan het Rijksmuseum.

Lang verhaal kort, de jurist van de VR stelt nu voor dat er een overeenkomst wordt gesloten waarbij      
        gevolmachtigd wordt om die afspraken met de VR aan te gaan aangaande De Vaandeldrager. Daar
zou OCW dan toestemming voor moeten geven. Ik heb daarop gereageerd door te stellen dat wij liever
niet met extra juridische afspraken werken, maar zoveel mogelijk via de Erfgoedwet willen werken.

       heeft nu beloofd ons mee te nemen bij het ontwikkelen van die overeenkomst. We kunnen dus
meelezen en meedenken. Als er een concept binnen is, zal ik daar met       ,           en        naar
kijken en een advies over uitbrengen richting             (ik weet eigenlijk niet of we dat dan in het D-
team moeten bespreken).

Ondertussen verzekert zij mij dat VR de middelen binnen 2 weken heeft vrijgemaakt en ook zal betalen.
Daartoe zijn we nu overeengekomen dat wij toch een brief sturen aan de VR met een verzoek om de
bijdrage van 15 miljoen, met ons rekeningnummer en een termijn van 6 weken om te betalen. Dat wilde ik
graag om in ieder geval als OCW te kunnen aantonen dat wij ons best doen om die middelen te
ontvangen. Ik zal dus samen met                  deze week zorgdragen dat de brieven voor
Rijksmuseum Fonds en VR worden verstuurd.

H. gr.         
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Senior beleidsmedewerker/            team ICB

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

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

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 10:28:48 2022
To: 
CC:
Subject:                            FW: ontvangst en sneak preview De V.
Attachments:                    image002.jpg(7KB); image935931.png(910B); image341885.png(737B); image514712.png(799B);

image369094.png(804B)

Dag collega’s,

Onderstaand het conceptlijstje van mensen om uit te nodigen voor een voorbeschouwing van de
Vaandeldrager. Ik wil niemand vergeten.
Hebben jullie daar nog toevoegingen voor, gezien de opmerking van  , dat iedereen die voor of
achter de schermen ook maar enigszins heeft bijgedragen, erbij moet zijn?
De originele projectgroep bestaat uit:
   

  
 

    
   

  
  

  
   

  
  

  
   

Aangevuld met mensen die bijgedragen hebben aan de debatten/betaling:
     

   
 
  

    
    

   
 
   

   
 
  

   
 
   

   
 
   

        

En dan nog stafmedewerkers zoals:     (?),
   

Ik hoor graag!
h. gr.  

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:07

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

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

Onderwerp: Re: ontvangst en sneak preview De V.

Dag  ,

Natuurlijk begrijp ik heel goed dat we projectgroep breed opvatten en ik vind ook dat we dat moeten doen!

Iedereen die voor of achter de schermen ook maar enigszins heeft bijgedragen aan de verwerving van het doek moet
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From:                                               
Sent Date:                         Tue Jan 25 10:37:10 2022
To:                                                                    ;                                        
CC:
Subject:                             RE: Communicatie over Vaandeldrager

Zou ik voor zijn, bedacht ik net ook. Ik zou zeggen de vaste Tweede Kamercommissie Cultuur (zowel voor-

als tegenstemmers, het schilderij is niet alleen van de voorstemmers &#128522;). 

En passant is dit ook een handige manier voor SCM om alvast prettig kennis te maken met de TK. Altijd

nuttig &#128521;

Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06           

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:33

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Welbeschouwd moet je dan ook de instemmende kamerfracties uitnodigen, uit zowel de Tweede als de

Eerste Kamer &#128521;

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:29

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha         ,
Inderdaad: de vorige minFin (huidige BZ) en de huidige MinFin.
Ik weet niet hoe         en MinFin hierover denken.
Ik vermoed dat MinFin hier zelf niet over begint, dat moeten wij doen. Ik vind zelf dat we Minfin niet alleen
moeten opzoeken ivm een financieel probleem, maar ook moeten opzoeken voor het vieren van de

oplossing &#128521;. Zonder de inzet van MinFin (zowel politiek als ambtelijk) was t nooit gelukt.

Overigens hoeven we volgens mij niet iedereen op precies hetzelfde moment uit te nodigen. En het RMA is

het gewend om openingen van een week te organiseren &#128521;

Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06           
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fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:20

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha       ,

Bij ministers van Financiën, bedoel je dan de huidige, of de vorige, de huidige minister van BZ, die immers
heeft bijgedragen? Het wordt nog dringen daar, bij die voorbeschouwing… Misschien moet het schilderij
ook op tournee langs de ministerraad!

h. gr.         

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:06

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha       ,
Fijn dat t allemaal gelukt is. Lijkt me een elegant idee om Parlement te informeren. De timing is wel even
van belang want het zal direct leiden tot vragen over het vervolg. EN dat moet dan wel enigszins duidelijk
zijn.

Verder sprak ik gisteren        die me vroeg naar de plannen voor de presentatie. Ze benadrukte dat we
uiteraard mw Van Engelshoven daarbij meenemen. Waarop zelf maar opperde dat we volgens mij ook de

ministers van Financien niet moeten vergeten. &#128521; Vond ze ook een leuk idee.

Hartelijke groet,
       

                     

senior beleidsmedewerker

Directie Erfgoed &amp; Kunsten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

tel:  06           

fax: 070-         

e-mail:             @minocw.nl

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:58

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

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

            @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Communicatie over Vaandeldrager

Goedemorgen!

Wat ik me na alle hectiek van de afgelopen week bedacht: zou het niet netjes zijn om, wanneer De
Vaandeldrager veilig in NL is, de Kamers er met een kort briefje officieel van op de hoogte te stellen dat
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de deal helemaal is afgerond? Parallel aan het uitbrengen van het nieuwsbericht waartoe RMA en OCW
zullen komen, zodat de Kamers het uit eerste hand vernemen.

Met vriendelijke groet,

                 
                    medewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T 06 -             
           @minocw.nl
..........................................
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 12:09:44 2022
To:  
CC: ;   
Subject:                            RE: ontvangst en sneak preview De V.

Ik zou ook    en    in Parijs (    )
op de lijst zetten. Zou natuurlijk goed kunnen zijn dat zij geen mogelijkheid zien om speciaal daarvoor af
te reizen vanuit Parijs, maar een uitnodiging lijkt me, gezien hun rol, wel gepast.    was in
het voortraject betrokken en   heeft hem afgelopen vrijdag vervangen bij de formaliteiten.

Groeten,

  

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:23

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

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

&lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: ontvangst en sneak preview De V.

Goeie! Dank

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:23

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

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

 @minocw.nl&gt;

Onderwerp: Re: ontvangst en sneak preview De V.

  die de ISB heeft gemaakt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 jan. 2022 om 10:28 heeft  &lt; @minocw.nl&gt; het volgende geschreven:



Dag collega’s,

Onderstaand het conceptlijstje van mensen om uit te nodigen voor een voorbeschouwing van de
Vaandeldrager. Ik wil niemand vergeten.
Hebben jullie daar nog toevoegingen voor, gezien de opmerking van  , dat iedereen die voor of
achter de schermen ook maar enigszins heeft bijgedragen, erbij moet zijn?
De originele projectgroep bestaat uit:
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From:                            
Sent Date:                         Tue Jan 25 12:27:21 2022
To:                                     
CC:
Subject:                             Re: Communicatie rond 'thuiskomst'
Attachments:                     image583402.jpg(79KB); image479376.png(910B); image840200.png(737B); image271238.png(799B);

image035689.png(804B)

Dank je!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 jan. 2022 om 12:26 heeft   &lt @rijksmuseum.nl&gt; het 

volgende geschreven:



Beste  ,

Ik heb je bericht doorgestuurd aan  , onze woordvoerder, en ik heb haar gevraagd om contact op te

nemen met de woordvoerder van de Staatssecretaris.

Morgen kan ik waarschijnlijk niet bij het overleg zijn, maar  wel.

Met vriendelijke groet,

 

 

 x  x  x

Please think before you print

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 12:17

Aan:   &lt @rijksmuseum.nl&gt;

Onderwerp: Communicatie rond 'thuiskomst'

Beste  ,

Ik sprak zojuist de woordvoerder van de staatssecretaris. Zij had met   afgesproken om op z’n
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vroegst a.s. donderdag, en waarschijnlijk volgende week maandag, een nieuwsbericht over de afronding
van de deal uit te doen. Eerder lukt het hier allemaal niet vanwege de drukte rondom heropening
cultuursector. Zou jij die planning willen doorgeven aan jullie afdeling communicatie? (Ik had zelf alleen
een voornaam ( ?)). Morgen tijdens het projectoverleg spreken we wel even verder door hoe en wat.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

 
 smedewerker
..........................................
Directie Erfgoed en Kunsten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
..........................................
T 06 -   
 @minocw.nl
..........................................
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 14:01:56 2022
To: 
CC: 
Subject:                            Re: Communicatie over Vaandeldrager

Allemaal goede plannen!

Eens.

 

  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag |

Postbus 16375, IPC 5600 | 2500 BJ | Den Haag

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

tel:  &#43;31  

e-mail:  @minocw.nl

Op 25 jan. 2022 om 12:00 heeft   &lt; @minocw.nl&gt; het volgende  

geschreven:



Ha  ,

Dat zou inderdaad nog mooier zijn, maar dat is op korte termijn niet haalbaar, lijkt me. Vooruitlopend
daarop moeten we z.s.m. wel iets van een kort nieuwsbericht hebben.   en   hebben dat dit
weekend ook met elkaar besproken.

We hebben overigens wel wat lucht: zojuist   gesproken en zij heeft met   afgestemd dat
een nieuwsbericht over De Vaandeldrager op z’n vroegst donderdag naar buiten gaat en mogelijk pas
volgende week maandag. Heeft te maken met de drukte die er nu is rond heropening cultuursector;  
komt er simpelweg niet eerder aan toe. Ik zal die planning doorgeven aan het Rijks ( ). En in reactie op
  mail van 10.06 uur: daardoor ook wat meer tijd voor het opstellen van een tekst voor het korte
Kamerbriefje. Met de juiste bewoordingen (benadrukken/herhalen dat ze het plan voor de tour nog
separaat zullen ontvangen) zijn evt. vragen al getackeld. Ik kan wel even een voorzetje doen voor een
concept en rondzenden voor het projectoverleg van morgenochtend.

Groeten,

 

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:05

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

Debets, Jeroen &lt; @minocw.nl&gt;;   &lt; @minocw.nl&gt;

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha  ,

Op zich mooi idee. Het zou nog mooier zijn als we tegelijkertijd het plan van aanpak van het Rijksmuseum
kunnen meesturen. Maar dat is er nog niet.
Ik heb wel een verzoek richting RMA gestuurd voor een overleg over het plan. Hopelijk is dat snel af en
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From:                             
Sent Date:                         Tue Jan 25 14:20:20 2022
To:                                 
CC:
Subject:                             RE: Vordering voor De Vaandeldrager
Attachments:                    image001.jpg(27KB)

Hallo  ,

Dank voor je bericht. Ik ga ermee aan de slag.

Zal ik jou nog aan het begin van de takenlijn zetten zodat je er nog één keer een blik op kan werpen?

Ik ga maak de takenlijn einde middag aan.

Groet,
  

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:17

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

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

Onderwerp: FW: Vordering voor De Vaandeldrager

Dag  ,

Na overleg met de Vereniging Rembrandt kun je ook aan hen een soortgelijke brief sturen als naar het

Rijksmuseum Fonds (wel met 5 miljoen extra bijdrage &#128521;).

Je kunt deze brief richten aan:
Vereniging Rembrandt
t.a.v.     directeur
Denneweg 124
2514 CL  DEN HAAG

Je kunt twee brieven in één zaakmap stoppen. Vervolgens moet er een kort notaatje bij voor   
ter ondertekening, en moet deze zaak de lijn door. De voorgestelde taaklijn is volgens mij die van een
subsidieverlening (ondertekening door directeur, zie plaatje hieronder) omdat de IC graag op de hoogte
wil zijn van onze financiële bewegingen. Op de lege plek in de taaklijn kun je de naam van   
invullen, afdelingshoofd.
@ : correct me if I’m wrong!

Hartelijke groet,

  

Van:  

Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:57

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

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

Onderwerp: RE: Vordering voor De Vaandeldrager

Dag  ,
Zie bijgevoegd ons voorstel voor een brief. Die is wat vriendelijker. We sturen geen vordering, maar een
uitnodiging tot een bijdrage. Het is een gezamenlijke aankoop, dus een feestelijke en positieve brief wat
ons betreft.
h. gr.    
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 17:39:46 2022
To: ;  ;  ; 
CC: 
Subject:                            RE: Communicatie over Vaandeldrager
Attachments:                    Brief SCM aan TK over aankoop Rembrandt.docx(91KB)

Hé, heel fijn zeg, , dat je al aan de brief bent begonnen. Dank! Zie bijgaand nog wat
preciseringen.

Groeten,

  

PS voor de EK zal mutatis mutandis uiteraard nog een zelfde brief moeten komen.

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 17:05

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

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Zoiets? Graag aanvullingen en opmerkingen met wijzigingen bijhouden!
H. gr.    

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 12:00

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

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

 @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager

Ha  ,

Dat zou inderdaad nog mooier zijn, maar dat is op korte termijn niet haalbaar, lijkt me. Vooruitlopend
daarop moeten we z.s.m. wel iets van een kort nieuwsbericht hebben.    en   hebben dat dit
weekend ook met elkaar besproken.

We hebben overigens wel wat lucht: zojuist    gesproken en zij heeft met   afgestemd dat
een nieuwsbericht over De Vaandeldrager op z&#8217;n vroegst donderdag naar buiten gaat en mogelijk
pas volgende week maandag. Heeft te maken met de drukte die er nu is rond heropening cultuursector;
  komt er simpelweg niet eerder aan toe. Ik zal die planning doorgeven aan het Rijks ( ). En in
reactie op   mail van 10.06 uur: daardoor ook wat meer tijd voor het opstellen van een tekst voor
het korte Kamerbriefje. Met de juiste bewoordingen (benadrukken/herhalen dat ze het plan voor de tour
nog separaat zullen ontvangen) zijn evt. vragen al getackeld. Ik kan wel even een voorzetje doen voor een
concept en rondzenden voor het projectoverleg van morgenochtend.

Groeten,

  

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:05

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

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

Onderwerp: RE: Communicatie over Vaandeldrager
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From: 
Sent Date:                        Tue Jan 25 22:32:16 2022
To: 
CC:
Subject:                            Re: Scedule tomorrow morning

Beste  ,

Ik heb van de kant van het Rijks geen berichten ontvangen die anderszins doen vermoeden, dus ik ga ervan uit

dat de logistiek volgens plan verloopt. Morgenochtend is er een projectoverleg onder voorzitterschap van

  waar ook het Rijks aan deelneemt. Ik verwacht dan een update.

In overleg met de woordvoerder van de staatssecretaris is besloten op z’n vroegst donderdag - waarschijnlijk

volgende week maandag - een kort nieuwsbericht uit te laten gaan. De woordvoerder zal hierover in contact

staan met de afdeling communicatie van het Rijks. In het projectoverleg van morgen zal ik nogmaals aandacht

vragen voor de betrokkenheid in de communicatie van de ambassade en/of de Fransen. Ik verwacht dat

dergelijke afstemming dan wordt opgepakt door de directie COM van OCW.

Hartelijke groet,

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 jan. 2022 om 10:25 heeft  &lt; @minbuza.nl&gt; het volgende

geschreven:



Dag  ,

Alles goed sinds vrijdag? Is het doek inderdaad onderweg? Ben even benieuwd naar het vervolg! Ook voor wat betreft

de communicatie.

Hartelijke groet,

 

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

Sent: vrijdag 21 januari 2022 01:32

To:  &lt; &gt;

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

Subject: Scedule tomorrow morning
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From:                                                        
Sent Date:                         Wed Jan 26 11:04:23 2022
To:                                   '                           (DJZ/PRIVAAT)'
CC:                                                ;                   (FEZ/KS);                          (FEZ/KS);                ; '         

      ';               ;              
Subject:                             RE: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

Dag      ,

In je bericht van vorige week heb je gecommuniceerd dat er niemand betrokken is geweest van het fiscaal
loket bij deze deal. Daarom verzoek ik je svp om contact op te nemen met             en         
          in de cc (Fiscaal loket).

Ik heb al eerder het FDC laten weten dat er geen sprake is van BTW-betaling (net zoals bij de aankoop
van Marten en Oopjen), maar dit is niet voldoende om het dossier af te sluiten bij het FDC. Zie
onderstaand bericht hierover, via het FDC gekregen.

M.vr.gr.        

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 10:26

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

CC:                &lt;        @minszw.nl&gt;;                   (FEZ/KS) &lt;          @minfin.nl&gt;;           

              (FEZ/KS) &lt;               @minfin.nl&gt;;                 &lt;            @minszw.nl&gt;

Onderwerp: FW: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

Goedemorgen        ,

De vorige week hebben we met elkaar gesproken over de mogelijke btw consequenties van de aankoop en dat het
FDC contact had opgenomen met de collega&#8217;s van het Fiscaal Loket (            en                  ) voor
advies. We hadden toen nog onvoldoende info om te kunnen delen, maar het is natuurlijk wel belangrijk om dit
onderwerp goed af te hechten. Daarvoor zou je nog schakelen met jou collega die betrokken was bij de fiscale
aspecten van deze aankoop.

We hebben abusievelijk aan het Fiscaal Loket gemeld dat het om 2 schilderijen ging, maar het gaat natuurlijk om 1
schilderij. Mijn voorstel is om jou collega te vragen om te schakelen met                   en             zodat we
het dossier ook op het fiscale aspect goed kunnen afsluiten. In de mail van             hieronder staan al een paar
vragen van     .

Groet,
       

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 09:51

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

Onderwerp: FW: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

Hoi       ,

Ik bel je gelijk even.

Gr,
       

Van:                   (FEZ/KS) &lt;          @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:56

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

CC:                          (FEZ/KS) &lt;               @minfin.nl&gt;
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Onderwerp: RE: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

      ,

Van mijn collega bij de douane kreeg ik de volgende vragen. Wil je deze beantwoorden dan wel met OCW afstemmen.

1. Waar komen de goederen vandaan?

a. Frankrijk? &#8211; zie Parool https://www.parool.nl/amsterdam/familie-rothschild-akkoord-met-verkoop-de-
vaandeldrager-van-rembrandt-aan-nederland~be4324c0/
b. Mail         : Zwitserland?
2. Wie is begunstigde in Nederland.
De Staat of een museum?
3. Hoeveel schilderijen?
Mail         &#8211; twee schilderijen
Eerste Kamerstuk &#8211; 1 schilderij De Vaandeldrager

Ik hoor het graag.

M.vr.gr.

    

+31 6         

Van:                   (FEZ/KS)

Verzonden: woensdag 19 januari 2022 13:32

Aan:                &lt;        @minszw.nl&gt;;                          (FEZ/KS) &lt;

               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

      ,

Ik heb zojuist bericht gehad van mijn contactpersoon bij de Douane en hij verwees mij door naar een specialist op dit
gebied. Die kan ik morgenochtend bellen en dan bespreek ik de casus. Ik kom daar z.s.m. op terug.

M.vr.gr.

    

+31 6         

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:38

Aan:                          (FEZ/KS) &lt;               @minfin.nl&gt;

CC:                   (FEZ/KS) &lt;          @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

Hoi        ,

Bedankt voor je snelle reactie. Het blijft ingewikkeld maar we gaan het in ieder geval even bespreken met OCW.
Mocht ik nog vragen hebben dan neem ik nog wel even contact met je op . J

Gr,
       

Van:                          (FEZ/KS) &lt;               @minfin.nl&gt;

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 13:34

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

CC:                   (FEZ/KS) &lt;          @minfin.nl&gt;

Onderwerp: RE: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

https://www.parool.nl/amsterdam/familie-rothschild-akkoord-met-verkoop-de-vaandeldrager-van-rembrandt-aan-nederland~be4324c0/
mailto:wmdgroot@minszw.nl
mailto:m.h.j.katerberg@minfin.nl
mailto:wmdgroot@minszw.nl
mailto:m.h.j.katerberg@minfin.nl
mailto:j.p.lodder@minfin.nl
mailto:m.h.j.katerberg@minfin.nl
mailto:wmdgroot@minszw.nl
mailto:j.p.lodder@minfin.nl
https://www.parool.nl/amsterdam/familie-rothschild-akkoord-met-verkoop-de-


Beste       ,

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek van zojuist, begrijpen wij het volgende:

*   De Nederlandse Staat, staat op het punt (deze week) om twee Rembrandts aan te schaffen (Eerste Kamer dient

nog goedkeuring te ontvangen);

*   Kosten hiervan bedragen EUR 175mio, OCW krijgt bijdragen van het Rijksmuseum en het Museaal

Aankoopfonds, per saldo moet OCW zelf 139mio zelf betalen;

*   Het bedrag van EUR  175mio dient overgemaakt te worden aan             in Zwitserland;

*   Wij nemen aan dat het schilderij ook wordt geleverd door een partij die in Zwitserland is gevestigd. We raden je

wel aan dit na te gaan, aangezien dit mogelijk ook gevolgen heeft voor de uitkomst van de analyse.

Allereerst gaat het hier om zogenoemde cultuurgoederen, waarvoor een uitvoervergunning nodig zal zijn in Zwitserland

(dit zal waarschijnlijk wel geregeld zijn, maar is wel essentieel). Verder is hier het douaneregime van toepassing omdat

Zwitserland geen deel uitmaakt van de EU. Normaliter betekent dit dat de leverancier een EUR-1 certificaat moet

opmaken. Dit om te voorkomen dat er in NL douanerechten zijn verschuldigd. Het vervoer dient vervolgens als

douanevervoer te worden aangemerkt waarbij de invoerformaliteiten in NL worden afgehandeld. Indien een EUR-1

certificaat aanwezig is, is er 9% btw bij invoer zijn verschuldigd. Kortom er dient invoeraangifte te worden opgemaakt.

Dit zal normaliter door een expediteur in NL worden gedaan. In het geval OCW beschikt over een zogenoemde artikel

23 (btw) vergunning, kan de expediteur de btw direct ten laste van de vergunninghouder brengen. Is dat niet het geval,

dan wordt de btw eerst door de expediteur afgedragen en vervolgens in rekening gebracht bij OCW.

Van belang is hier dus het EUR-1 certificaat. Is dit namelijk niet aanwezig, dan is er het risico dat er douanerechten zijn

verschuldigd en daarover wordt dan ook btw berekend. Dit betekent dat eerst moet zeker worden vastgesteld of het

EUR-1 certificaat kan worden opgemaakt. Mocht de leverancier dit niet kunnen/willen, dan kunnen we in Nederland de

Douane inschakelen (mijn collega             heeft een contactpersoon) die dan vervolgens met de collega&#8217;s

in Zwitserland afspraken maken hoe e.e.a. af te handelen. Gelet op de waarde is dit wel een belangrijk punt.

Een eventuele betaling kan in deze context als een &#8216;voorschot&#8217; worden aangemerkt. Omdat er hier

sprake is van douanegoederen is hierover nog geen btw verschuldigd. De btw volgt in dit geval het douaneregime en is

pas verschuldigd bij de invoeraangifte. Wij gaan er daarbij vanuit dat OCW als penvoerder handelt en voor het volledige

bedrag de invoerformaliteiten afhandelt en dit dan verrekend met de overige partijen. Dit is wel een aandachtspunt

omdat de overige partijen mogelijk aftrekgerechtigde btw-ondernemers kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

                  

.....................................................................
Ministerie van Financiën

Directie Financieel-Economische Zaken

Korte Voorhout 7 | 2511 CW Den Haag
.....................................................................
T 06            
M                @minfin.nl

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

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 09:45

Aan:                          (FEZ/KS) &lt;               @minfin.nl&gt;

Onderwerp: Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat.pdf

  ________________________________ 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
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From:  
Sent Date:                        Wed Jan 26 12:46:40 2022
To: 
CC: 
Subject:                            agenda Rembrandt 26jan22.docx
Attachments:                    agenda Rembrandt 26jan22.docx(103KB)

Hoi  ,
Ik heb een verslag gemaakt van ons overleg zojuist. Wil jij even meelezen of dit helder/volledig is? En met
het oog op de Wob.
Bij voorbaat dank hoor. Dan zal ik het daarna verspreiden.
Hartelijke groet,
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From:                                              <        @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Wed Jan 26 14:37:02 2022
To:                                                 
CC:                                                 ;                 
Subject:                             Re: originele exportvergunning

Hoi       ,

Dank voor je snelle reactie.

Ja, ik had precies hetzelfde idee. Prima om het zo te doen.

Met vriendelijke groet,

       

 

 

x 
 

x 
 

x 

Please think before you print

  ________________________________ 

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 14:33

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

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

Onderwerp: RE: originele exportvergunning

Hoi        ,

    ,        en ik bespraken dit op de dag van ondertekening al even. Voorstel was om het in het archief
van OCW te bewaren.

Is het een idee dat ik of een van de andere OCW-ers het mee terug neemt op de dag van de ‘sneak
preview’?

Groeten,

       

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 14:19
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Aan:               &lt;           @minocw.nl&gt;

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

Onderwerp: originele exportvergunning

Dag       ,

Ik sprak                 (in de cc van deze mail) zojuist en zij gaf aan dat ze de originele exportvergunning

heeft meegekregen met het transport.

Nu is onze vraag of OCW dit origineel wil hebben om te bewaren bij de overige originele stukken, of dat jullie

liever hebben dat deze vergunning in het Archief van het Rijksmuseum wordt bewaard.

Ik verneem graag van je.

Met dank en groet,

       

 

 

x 
 

x 
 

x

Please think before you print
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From: 
Sent Date:                        Wed Jan 26 15:03:36 2022
To: 
CC: 
Subject:                            RE: Contract/Betaalopdrachten
Attachments:                    Getekende Sale and Purchase Agreement De Vaandeldrager [excl. bijlagen].pdf(5648KB)

Ha  ,

Zie bijgaand t.b.v. het FDC de getekende versie van het contract. (De bijlagen heb ik vanwege de omvang
uit de pdf gelaten.)

Groeten,

  

Van: 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 10:33

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

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

Onderwerp: 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  ,
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From:
Sent Date:                        Wed Jan 26 15:05:08 2022
To:
CC:
Subject:                            RE: Contract/Betaalopdrachten

Prima, dankjewel  . Ik stuur het door.

Gr.  

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 15:04

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

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

Onderwerp: RE: Contract/Betaalopdrachten

Ha  ,

Zie bijgaand t.b.v. het FDC de getekende versie van het contract. (De bijlagen heb ik vanwege de omvang
uit de pdf gelaten.)

Groeten,

 

Van: 

Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 10:33

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

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

Onderwerp: 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   …
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From:                         
Sent Date:                         Wed Jan 26 16:30:21 2022
To:                             
CC:
Subject:                             RE: Vordering voor De Vaandeldrager
Attachments:                    image001.jpg(27KB)

Hoi  ,

Voor de volledigheid heb ik in de aanleiding van de nota ter ondertekening toch de context beschreven. Dat

kan eruit hoor mocht dat toch niet nodig zijn.

Nota ter ondertekening: https://proza.ocw.local/otcs/cs.exe/app/nodes/

Brief aan De Vereniging Rembrandt: https://proza.ocw.local/otcs/cs.exe/app/nodes

Brief aan Het Rijksmuseum Fonds: https://proza.ocw.local/otcs/cs.exe/app/nodes

Hopelijk is dit goed zo.

Heb je voor mij nog verbeterpunten die ik kan meenemen in het vervolg?

Groet,

 

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 14:21

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

Onderwerp: RE: Vordering voor De Vaandeldrager

Prima! Zet mij er ook maar in.
h. gr.    

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 14:20

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

Onderwerp: RE: Vordering voor De Vaandeldrager

Hallo  ,

Dank voor je bericht. Ik ga ermee aan de slag.

Zal ik jou nog aan het begin van de takenlijn zetten zodat je er nog één keer een blik op kan werpen?

Ik ga maak de takenlijn einde middag aan.

Groet,
 

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

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 10:17

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

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

Onderwerp: FW: Vordering voor De Vaandeldrager

Dag  ,

Na overleg met de Vereniging Rembrandt kun je ook aan hen een soortgelijke brief sturen als naar het
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From:                                             
Sent Date:                         Wed Jan 26 17:36:38 2022
To:                                                     ;                         
CC:                                                  ;               
Subject:                             RE: Ver. Rembrandt/ Schenkingsovereenkomst De Vaandeldrager
Attachments:                     2022.01.26 Concept driepartijen schenkingsovereenkomst Vaandeldrager [   26 01 2022].docx(3623KB);

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM Besluit tot het belasten met de zorg voor het beheer van museale
cultuurgoederen _909644.PDF(2483KB)

Ha          en            ,

@           , ik neem jou ook meteen mee, omdat ik van mening ben dat deze schenkingsovereenkomst
voor wat betreft het partij zijn door de staat door jou zou moeten worden ondertekend en niet door      
        voor de staat. Zie jij dat ook zo?

In bijgaande versie in track changes mijn opmerkingen en tekstvoorstellen. Ik denk dat ze voor zich
spreken, maar geef het vooral aan als jullie wel graag meer toelichting krijgen.

Speciale aandacht voor het verzoek van de VR om het besluit te ontvangen waarmee het RMA op grond
van de Ew belast is om De Vaandeldrager te gaan beheren. Ik heb in de tekst een specifieke(re)
verwijzing opgenomen naar het besluit van 16 maart 2016, waarmee het RMA de status van Ew-instelling
heeft verkregen. Beetje lastig vind ik dat daarin heel nadrukkelijk het volgende is bepaald [mijn
onderstreping en cursivering]:

&#8220;Dit besluit ziet op de museale cultuurgoederen van de Staat en/of die welke aan de zorg van de
Staat zijn toevertrouwd en/of andere cultuurgoederen en die u nu beheert. Dit betekent dat het besluit
ziet op de cultuurgoederen zoals die in de registratie van uw instelling zijn beschreven. Voorts ziet dit
besluit op de naleving van specifieke voorwaarden die gelden voor schenkingen, legaten en bruiklenen aan
de Staat, die u in beheer heeft.&#8221;

Deze passage zou zo kunnen worden opgevat dat de Ew-aanwijzing niet automatisch ook geldt voor
museale cultuurgoederen van de Staat die na het besluit van 16 maart 2016 door de staat aan de zorg
van het RMA zijn toevertrouwd.

Ter info, zie ook artikel 2.9 Ew:

1.  Het besluit, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, vermeldt op welke cultuurgoederen of verzamelingen

het besluit ziet.

2.  Onze Minister kan na overleg met de desbetreffende instelling het besluit wijzigen ten aanzien van de

cultuurgoederen of verzamelingen waar het op ziet.

Ik heb nog niet de kans gezien om de MvT hierop na te slaan, maar ik kan niet uitsluiten dat de wetgever
heeft verondersteld dat voor het in beheer geven van &#8216;nieuwe&#8217; cultuurgoederen
aanvullende besluiten nodig zijn. Dat komt mij overigens zeer onpraktisch voor en ik kan me ook niet
voorstellen dat het de bedoeling is geweest destijds bij het opstellen van de Ew, maar het moet denk ik
wel even goed uitgezocht worden.

Groeten,

       

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 14:54

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

Onderwerp: FW: Ver. Rembrandt/ Schenkingsovereenkomst De Vaandeldrager

Hi       ,

Zie bijgevoegd al even snel de schenkingsovereenkomst van Vereniging Rembrandt in concept. Ik dacht
even dat ze de landsadvocaat hadden ingeschakeld.
Wat is handig om als antwoord te sturen?
Op welke termijn denk jij hierover een reactie te kunnen formuleren?
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Hartelijke groet,

        

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 14:30

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

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

Onderwerp: Ver. Rembrandt/ Schenkingsovereenkomst De Vaandeldrager

Geachte              ,

Op verzoek van                     , stuur ik u bijgaand ter beoordeling de door NautaDutilh opgestelde driepartijen

overeenkomst in concept. Dit concept stuur ik gelijktijdig ter beoordeling aan het Rijksmuseum.

Zou u zo vriendelijk willen zijn mij het aanwijzingsbesluit conform artikel 2.8 en 2.9 van de Erfgoedwet te sturen waaruit

blijkt dat het Rijksmuseum belast wordt met het beheer van de Vaandeldrager, zodat ik dat kan doorsturen?

Graag verneem ik uw eventuele opmerkingen ten aanzien van het concept.

Met vriendelijke groet,

       

                   

                   

Vrijdag afwezig

Tel:   070 &#                

www.verenigingrembrandt.nl
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Betreft: Aanvraagnummer 1972

SCHENKINGSOVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1.      Vereniging Rembrandt, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair

gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Denneweg 124, 2514 CL te 's-

Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door                           

Verloop in haar functie van           ("Vereniging Rembrandt");

2.      De Staat der Nederlanden, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te 's-

Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de staatssecretaris van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze                                 ,

                            (de "Staat"); en

3.      Stichting het Rijksmuseum, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam,

kantoorhoudende aan de Hobbemastraat 20, 1071 ZC Amsterdam, te dezen rechtsgeldig

vertegenwoordigd door                        in zijn functie van                     

        (het "Rijksmuseum").

OVERWEGENDE:

A.     dat de Staat op basis van de Erfgoedwet onder meer verantwoordelijk is voor een

omvangrijke collectie museale cultuurgoederen van de Staat (de "Rijkscollectie") en de

Staat De Vaandeldrager uit 1636 van Rembrandt van Rijn (het "Kunstwerk"), heeft

aangekocht om deze toe te voegen aan de Rijkscollectie en in beheer te geven aan het

Rijksmuseum;

B.     dat het Rijksmuseum op grond van de Erfgoedwet door de minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap bij besluit van 16 maart 2016 met ingang van 1 januari 2017 voor

onbepaalde tijd is belast met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de

Staat of andere cultuurgoederen;

C.     dat het Rijksmuseum is opgenomen in het Museumregister;
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D.     dat de Staat een aanvraag voor steunverlening bij de aankoop van het Kunstwerk bij

Vereniging Rembrandt heeft ingediend;

E.       dat het Kunstwerk voldoet aan de criteria die door Vereniging Rembrandt aan een met

steun van Vereniging Rembrandt te verwerven kunstwerk worden gesteld;

F.       dat Vereniging Rembrandt op hierna te melden voorwaarden bereid is voor de aankoop

van het Kunstwerk financiële steun te verlenen, de Staat die steun op deze voorwaarden

wil aanvaarden en dat het Rijksmuseum zich als beheerder van het Kunstwerk eveneens

bereid verklaart de door Vereniging Rembrandt gestelde voorwaarden te aanvaarden;

G.     dat Partijen hun afspraken met betrekking tot de financiële steun voor de aankoop en het

beheer van het Kunstwerk in deze schenkingsovereenkomst (de "Overeenkomst") wensen

vast te leggen.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

                                 Artikel 1 Schenking

1.1     Vereniging Rembrandt verleent hierbij aan de Staat, in het kader van de aankoop van het

Kunstwerk, een schenking van € XX (zegge: XX duizend euro), welke schenking de Staat

hierbij aanneemt.

1.2.    De Staat zal het in artikel 1.1 genoemde bedrag besteden aan de aankoop van het

Kunstwerk waarna de Staat het Kunstwerk in beheer zal geven aan het Rijksmuseum.

                                Artikel 2 Ontbindende voorwaarde

2.1     Indien de aankoop van het Kunstwerk ongedaan wordt gemaakt, vervalt deze

Overeenkomst en zal de Staat het reeds door Vereniging Rembrandt betaalde bedrag

onverwijld aan haar restitueren.
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                                Artikel 3 Eigendom van het Kunstwerk

3.1     De Staat verbindt zich het Kunstwerk in voortdurende eigendom te behouden en het

Kunstwerk niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging

Rembrandt, al of niet tegen betaling, aan derden over te dragen of in gebruik te geven

anders dan in het kader van beheer als bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet of als

tijdelijke uitlening zoals bedoeld in artikel 4. Voor alle vormen van overgang van de

eigendom van het Kunstwerk is de voorafgaande toestemming van de Vereniging

Rembrandt vereist.

3.2     Indien de Staat om wat voor reden dan ook voornemens is het Kunstwerk over te dragen

of zich een situatie voordoet als gevolg waarvan de eigendom van het Kunstwerk op een

derde kan overgaan, stelt de Staat Vereniging Rembrandt hiervan onverwijld schriftelijk in

kennis.

                                Artikel 4 Tijdelijke uitlening van het Kunstwerk

4.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, is het tijdelijk uitlenen van het Kunstwerk ten

behoeve van een tentoonstelling zonder voorafgaande toestemming van Vereniging

Rembrandt toegestaan.

4.2     Bij tijdelijke uitlening is het de Staat en het Rijksmuseum niet toegestaan een vergoeding

te vragen voor de uitlening van het Kunstwerk aan een ander Nederlands museum. De

kosten die met de uitlening gepaard gaan, kunnen wel in rekening worden gebracht.

                              Artikel 5 Openbare tentoonstelling

5.1     De Staat en het Rijksmuseum verplichten zich ertoe het Kunstwerk blijvend openbaar

tentoon te stellen.
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5.2     Het Kunstwerk kan slechts aan de openbaarheid worden onttrokken door plaatsing in een

studieafdeling, depot of andere niet als regel door het publiek te betreden ruimten ingeval

van bijzondere gevallen, ingegeven door de aard van het Kunstwerk en de collectie(s)

waarvan het deel gaat uitmaken.

                              Artikel 6 Uitkering met betrekking tot het Kunstwerk

6.1     Indien de Staat of het Rijksmuseum met betrekking tot het Kunstwerk uit hoofde van een

verzekeringsovereenkomst of van derden die verplicht zijn schade te vergoeden of uit

welke andere hoofde dan ook enigerlei uitkering ontvangt, zal de besteding daarvan, zo

nodig na aftrek van de kosten van herstel van het Kunstwerk, slechts mogen geschieden

voor de aankoop van een kunstwerk voor de Staat. Voor een dergelijke aankoop is de

voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt vereist.

6.2    Indien het in artikel 1 genoemde bedrag aan schenking een gedeelte van de totale koopsom

van het Kunstwerk is, geldt het in artikel 6.1 bepaalde slechts ten aanzien van een

dienovereenkomstig gedeelte van de uitkering.

                              Artikel 7 Vermelding steunverlening Vereniging Rembrandt

7.1     Het Rijksmuseum is verplicht om bij alle uitingen met betrekking tot het Kunstwerk,

waaronder doch niet uitsluitend de uitingen bij het Kunstwerk zelf, in drukwerk (catalogi,

briefkaarten, brochures, uitnodigingen, persuitingen e.d.) en in digitale uitingen (website,

nieuwsbrieven, social media e.d.), te vermelden dat de aankoop tot stand kwam met steun

van Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Stortenbeker Fonds, A.M. Roeters van

Lennep Fonds, Nationaal Fonds Kunstbezit, Nationaal Fonds 1930, Acquoy-Nairac Fonds,

Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds, Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds, Cleyndert

Fonds, Van Rijn Fonds, Saskia Fonds, Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst,

Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, Warning-Meijaard Fonds, Daan Cevat Fonds, de

jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en extra schenkingen van leden).
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7.2    Van het in artikel 7.1 bepaalde kan slechts worden afgeweken met voorafgaande

schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt.

7.3    Het in dit artikel 7 bepaalde geldt ook in gevallen van tijdelijke uitlening van het

Kunstwerk als bedoeld in artikel 4. Het Rijksmuseum verbindt zich jegens Verenging

Rembrandt de verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel 7 bij tijdelijke uitlening van

het Kunstwerk aan de gebruiker op te leggen.

                              Artikel 8 Communicatie met betrekking tot de aankoop van het Kunstwerk

8.1     De Staat en het Rijksmuseum betrekken en informeren Vereniging Rembrandt tijdig bij

persuitingen met betrekking tot de aankoop van het Kunstwerk alsmede bij de eerste

fysieke presentatie van het Kunstwerk.

8.2    Het Rijksmuseum zal Vereniging Rembrandt desgevraagd content leveren of bijdragen

aan tekst of (audio)visueel materiaal ten behoeve van communicatie rond de gesteunde

aankoop van het Kunstwerk.

8.3    Het Rijksmuseum zal Vereniging Rembrandt een pagina beschikbaar stellen in de, na de

datum van aankoop van het Kunstwerk, eerstkomende editie van een vriendenblad,

nieuwsbrief of ander extern communicatiemiddel van het Rijksmuseum waarbij

Vereniging Rembrandt kan uitleggen waarom zij aan het gesteunde Kunstwerk heeft

bijgedragen.

8.4    Het Rijksmuseum zal desgevraagd een artikel over het Kunstwerk en de aanschaf daarvan

aanleveren voor plaatsing in het Bulletin van Vereniging Rembrandt.

8.5    Het Rijksmuseum zal zorgdragen voor het invullen en terugsturen van het formulier ten

behoeve van de website van Vereniging Rembrandt, waartoe een instructie aan het

Rijksmuseum wordt toegezonden.
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8.6    Vereniging Rembrandt kan vrij van rechten over de afbeeldingen van het Kunstwerk

beschikken.

                              Artikel 9 Toegang tot het Rijksmuseum

9.1    Het Rijksmuseum zal aan de leden van Vereniging Rembrandt op vertoon van hun

lidmaatschapskaart gratis toegang verlenen tot de vaste collectie van het Rijksmuseum.

Deze gratis toegang zal duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de ingang van het

Rijksmuseum. Tevens zal het Rijksmuseum de gratis toegang op een zichtbare plaats van

de website van het Rijksmuseum vermelden met een verwijzing naar de website van

Vereniging Rembrandt (www.verenigingrembrandt.nl).

9.2     Het Rijksmuseum zal aan de leden van Vereniging Rembrandt met betrekking tot de

toegang tot het Rijksmuseum dezelfde privileges toekennen als aan eigen

vrienden/donateurs, waaronder doch niet uitsluitend voordelen ten aanzien van een

toeslag, het reserveren van timeslots en een fastlane bij de tentoonstelling.

9.3    Het Rijksmuseum biedt in overleg met Vereniging Rembrandt de gastvrijheid om met

betrekking tot de gesteunde aankoop van het Kunstwerk een bijzondere, exclusieve

bijeenkomst en/of ontvangst in het Rijksmuseum te organiseren.

9.4    De Staat en het Rijksmuseum verzorgen in overleg met Vereniging Rembrandt een

passende uiting van dank aan de leden van de Verenging Rembrandt met betrekking tot de

gesteunde aankoop van het Kunstwerk, waarbij gedacht kan worden aan een advertentie,

een preview, een bijzondere uiting op social media.

                              Artikel 10 Kettingbeding

10.1  De Staat verbindt zich jegens Verenging Rembrandt alle verplichtingen van de Staat
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respectievelijk het Rijksmuseum, voor zover het betreft de artikelen 4 tot en met 7, ingeval

van overgang van de eigendom van het Kunstwerk aan haar rechtsopvolger bij wijze van

kettingbeding op te leggen en van de rechtsopvolger te bedingen dat deze rechtsopvolger

ook aan bedoelde verplichting gebonden is en aan haar rechtsopvolger ten behoeve van

Vereniging Rembrandt een gelijke verplichting oplegt.

                              Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1  Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd in

overeenstemming met Nederlands recht.

11.2   In geval van een geschil naar aanleiding van deze Overeenkomst zal dat geschil worden

onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter van de rechtbank

[Den Haag/Amsterdam].

***

Pagina 7 van 9



Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend te                        
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Ministerie van Onderwijs, Cultuuren
Wetenschap

Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Aan het bestuur van

Stichting het Rijksmuseum Amsterdam

Postbus 74888

1070 DN AMSTERDAM

1 6 HAARI 2016Datum 

Betreft Besluit tot het belasten met de zorg voor het beheer van museale

cultuurgoederen

Geachte bestuur.

Met mijn brief van 16 november 2015 met kenmerk 820608, heb ik aan u mijn

voornemen kenbaar gemaakt om uw instelling te belasten met de zorg voor het

beheer van museale cultuurgoederen van de Staat en/of andere cultuurgoederen

ex artikel 2.8 van de Erfgoedwet.

Ik heb u in de gelegenheid gesteld om voor 1 januari 2016 uw zienswijze met

betrekking tot mijn voornemen om uw instelling te belasten met het beheer van

museale cultuurgoederen van de Staat en/of andere cultuurgoederen aan mij

bekend te maken. Hiermee heb ik vooral beoogd u in de gelegenheid te stellen

eventuele feitelijke onjuistheden onder mijn aandacht te brengen.

Op 10 december 2015 ontving ik uw zienswijze van 8 december 2015. Uw

zienswijze richt zich op de hoogte van de vergoeding die ik met mijn voornemen

om uw instelling te belasten met de zorg voor het beheer van museale

cultuurgoederen van de Staat en/of andere cultuurgoederen kenbaar heb

gemaakt. In mijn brief van 24 februari 2016 heb ik u vervolgens geïnformeerd

over de procedures collectiebeheer op grond van de Erfgoedwet. Tevens ben ik

met mijn brief van 9 maart 2016 nader ingegaan op uw zienswijze.

Uw zienswijze geeft mij geen aanleiding om af te zien van mijn voornemen om uw

instelling te belasten met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen

van de Staat en/of andere cultuurgoederen.

Besluit

In overeenstemming met mijn voornemen heb ik op grond van artikel 2.8 eerste

en tweede lid van de Erfgoedwet besloten uw instelling met ingang van 1 januari

2017 voor onbepaalde tijd te belasten met de zorg voor het beheer van museale

cultuurgoederen van de Staat en/of andere cultuurgoederen.

Dit besluit ziet op de museale cultuurgoederen van de Staat en/of die welke aan

de zorg van de Staat zijn toevertrouwd en/of andere cultuurgoederen en die u nu

beheert. Dit betekent dat het besluit ziet op de cultuurgoederen zoals die in de

registratie van uw instelling zijn beschreven. Voorts ziet dit besluit op de naleving

Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50

Den Haag

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

              

T -1-31              

           @minocw.nl

Onze referentie

909644

Bijlagen

1

Een belanghebbende kan tegen

dit besluit binnen zes weken na

de dag waarop het besluit hem

is toegezonden schriftelijk

bezwaar maken. De

belanghebbende dient daartoe

een bezwaarschrift in bij de

minister/staatssecretaris van

OCW, onder vermelding van

"Bezwaar", ter attentie van

DUO, Postbus 606, 2700 ML in

Zoetermeer. Meer informatie

over het maken van bezwaar

vindt u op

www. bezwaarschriftenocw. nl
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van specifieke voorwaarden die gelden voor schenkingen, legaten en bruiklenen onze referentie

aan de Staat, die u in beheer heeft. 9 0 9 6 4 4

Bij mijn besluit spelen de volgende overwegingen een rol:

Het continueren van mijn verantwoordelijkheid, zoals ik die in het verleden
heb genomen met beheersovereenkomsten of anderszins ten aanzien van de
cultuurgoederen;

Het feit dat u een professionele beheerder bent die in staat is zorg te dragen
voor het beheer van de cultuurgoederen;

Het feit dat de voorzieningen waarover u beschikt voor het beheren en
behouden van de cultuurgoederen, volstaan.

Schadevergoeding

De Staat ziet af van het eisen van een schadevergoeding, In welke vorm dan ook,
in geval van:

a. totaal verlies van de museale cultuurgoederen van de Staat of die welke aan
de zorg van de Staat zijn toevertrouwd;

b. schade aan de museale cultuurgoederen van de Staat of die welke aan de
zorg van de Staat zijn toevertrouwd;

c. waardevermindering van de museale cultuurgoederen van de Staat of die
welke aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd;

tenzij het totale verlies van de museale cultuurgoederen van de Staat of die welke
aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd, of de schade daaraan of de
waardevermindering daarvan, rechtstreeks te wijten is aan grove schuld of grove
nalatigheid van de zijde van uw instelling. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan
het bestuur van uw instelling.

Bruikleen en voorwaarden

Voor zover de wettelijke taak voor uw instelling (deels) ziet op museale
cultuurgoederen van de Staat of die welke aan de zorg van de Staat zijn
toevertrouwd, geldt het volgende. Op grond van artikel 2.9, derde lid, van de
Erfgoedwet zijn deze cultuurgoederen met dit besluit van rechtswege in bruikleen
gegeven als bedoeld in artikel 1777 van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.
Deze bruikleen is van kracht zolang uw instelling belast is met de zorg voor het
beheer van deze cultuurgoederen. Aan deze bruikleen zijn enkele
privaatrechtelijke voorwaarden verbonden:
a. Het in bruikleen geven aan derden van collectie-onderdelen dient bij

schriftelijke overeenkomst te worden gedaan. In bijlage I treft u daarvoor een
model aan, dat voor onderbruikleen kan worden gebruikt. De bestaande
bruikleenovereenkomsten kunnen worden gehandhaafd.

b. Het in bruikleen geven van collectie-onderdelen voor een periode langer dan
twaalf maanden wordt gemeld aan de Erfgoedinspectle. Binnen 3 maanden na
ieder kalenderjaar stuurt uw Instelling een volledige lijst van de bruiklenen
aan de Erfgoedinspectie.

c. De bepalingen uit het besluit van 11 juni 2015 over de volmacht zijn van
toepassing. Dit betekent dat de directeur van uw instelling op basis van dat
besluit bevoegd is namens de Staat schenkingen en legaten te aanvaarden en
andere verwervingen voor de Staat te verrichten voor zover die worden
gesteund door fondsen of anderen, mits die passen binnen het collectieplan
en de financiële ruimte van uw instelling. Volledigheidshalve maak ik u er op
attent dat u met betrekking tot de museale cultuurgoederen van de Staat of
die welke aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd uitsluitend de
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bevoegdheid heeft om privaatrechtelijke rechtshandelingen uit te voeren
waarvoor u expliciet een volmacht heeft. Voornemens tot afstoting van
onderdelen kunnen slechts worden uitgevoerd met inachtneming van de
bepalingen hierover in de Erfgoedwet en na daartoe verkregen volmacht.

Aanwijzing cultuurgoederen

Voorts geldt dat op grond van artikel 4.22 van de Erfgoedwet het verboden is om
cultuurgoederen bulten Nederland te brengen zonder toestemming van de
eigenaar. Dit verbod is automatisch van toepassing op de museale
cultuurgoederen van de overheid. Deze bescherming kan op grond van artikel
4.22, derde lid, onderdeel b, van de Erfgoedwet ook van toepassing worden
verklaard op cultuurgoederen die behoren tot collecties in eigendom van
privaatrechtelijke rechtspersonen en die in overwegende mate door de overheid
worden gefinancierd. Hierbij wijs ik de betreffende cultuurgoederen aan in de zin
van artikel 4.22, derde lid, onderdeel b, van de Erfgoedwet. Het is daarmee
verboden om cultuurgoederen die behoren tot uw collectie zonder schriftelijke
toestemming van uw instelling buiten Nederland te brengen. Mocht dit toch
plaatsvinden dan staan de mogelijkheden open van richtlijn 2014/60/ELI voor
terugvordering.

Uit te voeren taken instelling

Met de belasting van de hierboven genoemde wettelijke taak voert uw instelling
een planmatig beleid voor het beheer van de cultuurgoederen. Op de uitvoering
van de taak zijn de artikelen in hoofdstuk 2 van de Erfgoedwet van toepassing
evenals de bepalingen van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring
museale instellingen. Daarnaast verwacht ik dat u de Ethische code voor musea
toepast.

Toezicht en melden van incidenten

De Erfgoedinspectie ziet toe op naleving van de wettelijke bepalingen. Indien
sprake is van schade, vermissing of tenietgaan van een cultuurgoed, stelt u de
inspecteur van de Erfgoedinspectie hiervan direct op de hoogte. U kunt aan de
meldingsplicht voldoen door het Incident te registreren in de Database Incidenten
Cultureel Erfgoed (DICE). De inspecteurs hebben namelijk toegang tot dit
systeem.

Tegen dit besluit staan rechtsmiddelen open. U kunt hiervan gebruik maken als u
het oneens bent met de wettelijke taak waarmee uw instelling wordt belast.

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen via bovengenoemde
contactgegevens.

Onze referentie

909644

de minister van Onderw 
namens deze,
de directeur Erfgoed en 

                  

Jip, Cultuur en Wetenschap,

Kunsten,

Pagina 3 van 3

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwi/s, Cu/tuur en
Wetenschap

Bruikleenovereenkomst (Model) rijkscollectie

De ondergetekenden:

1.

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze de directeur van [de museale
stichting],
hierna te noemen: bruikleengever,

en

2.

De directeur van [naam instelling], (statutair) gevestigd te [],
hiema te noemen: bruikleennemer,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Inhoud en duur van de overeenkomst

1. Bruikleengever staat voor de periode van [], te rekenen vanaf [], aan bruikleennemer in bruikleen
af, en bruikleennemer aanvaardt in bruikleen de in aangehechte specificatie genoemde museale
cultuurgoederen van de rijkscollectie, hierna te noemen de bruikleen.

2. Bij het verstrijken van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel zal deze stilzwijgend,
telkens met een kalenderjaar en tot wederopzegging worden verlengd.

Artikel 2 Verzekering
1. Bruikleennemer aanvaardt alle verantwoordelijkheid en risico's verbonden aan het in bruikleen

nemen en zal als een goed huisvader zorgdragen voor de bruikleen.
2. Museale cultuurgoederen van de rijkscollectie worden zonder verzekeringsplicht in bruikleen

gegeven aan instellingen die zijn opgenomen in het Museumregister, met dien verstande dat
algeheel verlies van de bruikleen niet aan de bruikleennemer in rekening wordt gebracht en dat
herstelbare schade wel voor rekening komt van de bruikleennemer.

3. Indien een instelling niet is opgenomen in het Museumregister dan kan tussen bruikleengever en
bruikleennemer schriftelijk een vrijwaring van de verzekeringsplicht worden overeengekomen.

4. Indien een instelling niet is opgenomen in het Museumregister en er evenmin een vrijwaring als in
het derde lid is overeengekomen, dan dient bruikleennemer de bruikleen te verzekeren voor de
door bruikleengever opgegeven waarde.

Artikel 3 Bescherming en veiligheid bruikleen
Bruikleennemer verbindt zich alle maatregelen te nemen in welke vorm dan ook, die van een goed
beheerder verwacht mogen worden ter beveiliging van de bruikleen tegen brand, inbraak, diefstal,
vermissing, beschadiging of welke omstandigheid ook, die de waarde doet verminderen.
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuuren
Wetenschap

Artikel 4 Schade of verlies
1. Bruikleennemer stelt in geval van verlies, beschadiging of veranderingen die optreden in de conditie

van de bruikleen, bruikleengever hiervan onmiddellijk in kennis en doet e.e.a. opnemen in DICE.
2. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan de bruikleen mogen niet worden verricht zonder

toestemming van Bruikleengever. Hiertoe dient bruikleennemer een schriftelijk verzoek bij
bruikleengever in, samen met een gedetailleerd conditierapport en dito behandelingsvoorstel
opgesteld door een erkend restaurator, ingeschreven in het Restauratoren Register.

3. Eventuele behandeling van de bruikleen wordt conform het door bruikleengever bekrachtigde
behandelingsvoorstel uitgevoerd en geschiedt door de restaurator die het behandelingsvoorstel
heeft opgesteld, dan wel onder toezicht van deze restaurator. Bruikleennemer verplicht zich na
behandeling bruikleengever het originele behandelingsverslag te sturen inclusief bijbehorend
(origineel) beeldmateriaal van de bruikleen voor, tijdens en na de behandeling en een actueel
conditierapport.

Artikel 5 Kosten bruikleen
Alle kosten voortvloeiend uit de bruikleen zijn voor rekening van bruikleennemer, waarbij inbegrepen:
a) de kosten van het 'bruikleen-klaar' maken, het transport en eventuele installatie van de bruikleen

door bruikleengever;
b) eventuele kosten van verzekering, conform het bepaalde in Art 2, en onderhoud van de bruikleen

ten tijde van de bruikleenperiode, inclusief het transport;
c) eventuele kosten van herstel van schade, opgelopen tijdens de bruikleenperiode.

Artikel 6 Exposeren bruikleen
1. Bruikleennemer zal de bruikleen uitsluitend exposeren binnen de eigen instelling.
2. Bruikleennemer voert het complete beheer van de ruimte waarin de bruikleen wordt geëxposeerd.

Bruikleennemer zal op verzoek van bruikleengever een facillteitenrapport aan bruikleengever
verstrekken.

3. Bruikleennemer draagt zorg voor passende bewaaromstandigheden van de bruikleen.
4. Bruikleennemer vermeldt bij tentoonstelling en/of openbaarmaking van de bruikleen op een goed

zichtbare plaats bij object en in catalogus 'Rijkscollectie, bruikleen van [naam bruikleengever].

Artikel 7 Publicatie en exploitatie
1. Bruikleennemer maakt geen inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende(n).
2. Publicatie en exploitatie van beeldmateriaal met betrekking tot (onderdelen van) de bruikleen is niet

toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bruikleengever.

Artikel 9 Conditie Formulier
1. Bij ontvangst van de bruikleen ondertekent bruikleennemer, dan wel een door bruikleennemer

gemachtigde, het conditieformulier, waarmee bruikleennemer verklaart de bruikleen in de door
bruikleengever opgetekende staat ontvangen te hebben.

2. Indien de conditie van de bruikleen naar de mening van bruikleennemer afwijkt van die zoals op het
formulier aangegeven, maakt bruikleennemer hiervan op het formulier melding. Bruikleennemer
zendt het formulier binnen één week na ontvangst van de bruikleen retour aan bruikleengever.

Artikel 10 Informatie en bezichtiging bruikleen
1. Bruikleennemer verstrekt op verzoek van bruikleengever periodiek gegevens betreffende locatie en

staat van de bruikleen.
2. Bruikleengever, dan wel een door deze gemachtigde, alsmede de inspecteur, zoals bedoeld In de

Erfgoedwet, is te allen tijde gerechtigd de bruikleen te bezichtigen en erop toe te zien, dat deze
door bruikleennemer passend wordt beheerd.
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Artikel 11 Terugnamebevoegdheid
1. Bruikleengever behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de bruikleen in bijzondere gevallen

tijdelijk terug te nemen, waarbij bruikleengever een opzegtermijn zal aanhouden van minimaal 2
maanden voorafgaande aan de datum van het transport.

2. Bruikleengever behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de bruikleen in bijzondere gevallen,
definitief terug te nemen. Bruikleengever stuurt het met redenen omkleed besluit daartoe
schriftelijk aan bruikleennemer.

Artikel 12 Contactpersoon
Bruikleennemer laat alle correspondentie tussen bruikleennemer en bruikleengever zoveel mogelijk via
één persoon lopen en zal elke verandering in naam, adres, contactpersoon en andere gegevens die van
invloed kunnen zijn op deze overeenkomst, onmiddellijk schriftelijk aan bruikleengever melden.
In geval van rechtsopvolging dient bruikleennemer bruikleengever daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.

Artikel 13 Niet-naleving
Bij niet-naleving van bovenstaande bepalingen door bruikleennemer, zulks ter beoordeling van
bruikleengever, is bruikleengever gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen, dan wel de bruikleen
onmiddellijk terug te eisen op de door deze laatste aan te geven wijze, waarbij alle daarvoor te maken
kosten voor rekening van de bruikleennemer komen.

Artikel 14 Gedragslijn Museale Beroepsethiek
Zowel de bruikleengever als de bruikleennemer houden zich aan hetgeen is bepaald in de Icom code of
ethics.

Artikel 15 Inwerkingtreding
1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening door beide partijen, of door het in ontvangst nemen

van de bruikleen door bruikleennemer in werking.
2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voorzover zij uitdrukkelijk tussen partijen

schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventuele eerder door partijen gemaakte

mondelinge en schriftelijke afspraken betreffende de hierbij overeengekomen bruikleen.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Bruikleengever:
Naam:

Bruikleennemer:
Naam:

Functie: Functie:

Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

Bijgevoegd:
Overzicht van de bruikleen
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From:                                               <            @rijksmuseum.nl>
Sent Date:                         Wed Jan 26 17:49:32 2022
To:                                                     
CC:
Subject:                             RE: aanwijzingsbesluit Erfgoedwet

Beste         ,

Ja, daar is      mee bezig. Het gaat om de brief van 16 maart 2016 (referentienummer 909644), denk ik? Ik zie geen

bezwaar om deze brief te delen.

Met hartelijke groet,

   

 

 

x 
 

x 
 

x 

Please think before you print

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

Verzonden: woensdag 26 januari 2022 15:46

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

Onderwerp: aanwijzingsbesluit Erfgoedwet

Beste    ,

Nou heb ik toch nog een verzoek.
De Vereniging Rembrandt is bezig met een tripartiete schenkingsovereenkomst (volgens mij is      daarbij
betrokken) tussen VR, RMA en staat.
Ze hebben ons een concept gestuurd en daarbij het verzoek om het aanwijzingsbesluit Erfgoedwet te
ontvangen waarin het Rijksmuseum wordt belast met het beheer en behoud van rijkscollectie (waar ook
de Vaandeldrager onder zal gaan vallen).

Geven jullie ons toestemming om dat aanwijzingsbesluit met de Vereniging Rembrandt te delen?

Hartelijke groet,
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/revolusi
https://www.instagram.com/rijksmuseum/
https://www.facebook.com/rijksmuseum
https://www.linkedin.com/company/rijksmuseum/
https://twitter.com/rijksmuseum


                 
Senior beleidsmedewerker             team ICB

………………………………………………………………………….
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | Den Haag
………………………………………………………………………….
T &#43;                
E            @minocw.nl

Ik werk                              
www.cultuursubsidie.nl

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

mailto:w.r.vanveen@minocw.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cultuursubsidie.nl%2F&data=04%7C01%7Cp.vande.wiel%40rijksmuseum.nl%7C63de76b22407479118f108d9e0da924f%7C635b05eb66c748e1a94fb4b05a1b058b%7C0%7C0%7C637788051632879846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bchxOtptNQxiG%2BojrB%2BcFV5ampbc37147KnxjOWkA34%3D&reserved=0
http://www.cultuursubsidie.nl

	Documentenset deel 3 201-296.pdf
	20220119.02 Re  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (9)
	20220119.03 RE  Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling (4)
	20220119.04 Test payment - today
	20220119.05 RE  Test payment (3)
	20220119.06 RE  Test payment
	20220119.07 conditierapport
	20220119.08 RE  Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling (2)
	20220119.09 RE  Afreizen naar Monaco (4)
	20220119.10 RE  From Alain Maillot (50)
	20220119.11 RE  Spoedbetaling Rembrandt Afschrift Testbetaling (5)
	20220119.12 Annex 8 - Confirmation form.docx
	20220119.13 FW  gegevens bezoek Marjan Hammersma(SGOCW) aan Monaco
	20220119.14 RE  From Alain Maillot (49)
	20220119.15 RE  Annex 8 - Confirmation form.docx
	20220119.16 RE  Memo aan het FDC - aankoop schilderij (3)
	20220119.17 FW  Betaalopdracht Eur. 175 Mln (2)
	20220119.18 RE  gegevens bezoek Marjan Hammersma(SGOCW) aan Monaco (4)
	20220119.19 RE  From Alain Maillot (7)
	20220120.01 verzekeringscertificaat en closing stept
	20220120.02 Re  gegevens bezoek Marjan Hammersma(SGOCW) aan Monaco
	20220120.03 Re  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM (6)
	20220120.05 RE  Betaalopdracht Eur. 175 Mln
	20220120.06 RE  Memo aan het FDC - aankoop schilderij (2)
	20220120.07 RE  From Alain Maillot (5)
	20220120.08 Re  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM (8)
	20220120.09 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (4)
	20220120.10 RE  Aankoop schilderij - belasting
	20220120.11 RE  Memo aan het FDC - aankoop schilderij
	20220120.12 RE  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
	20220120.13 Memo inzake internationale betalingen
	20220120.14 Re_ Vordering voor De Vaandeldrager (11).msg
	20220120.15 RE  geschenken
	20220120.16 Concept spreektekst SG voorafgaand aan ondertekening.msg
	20220120.17 Re  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM (4)
	20220120.18 Re  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM (3)
	20220120.19 Re  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM
	20220120.20 RE  From Alain Maillot (4)
	20220120.21 RE_ Betaling van De Vaandeldrager van Rembrandt_docx.msg
	20220120.22 RE  SPOED  SPA Vaandeldrager ter accordering door SCM (3)
	20220120.23 Re  Spreektekst.docx
	20220120.25 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (9)
	20220120.27 Re  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (3)
	20220120.28 Re  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (2)
	20220120.30 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (8)
	20220120.35 RE  From Alain Maillot (44)
	20220120.37 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (2)
	20220120.38 Re  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
	20220120.41 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt (6)
	20220120.43 RE  From Alain Maillot (3)
	20220120.44 RE  verslag 11jan22 en agenda 17jan22 ivm project aankoop Rembrandt
	20220120.45 FW_ Dutch purchase of Rembrandt work criticised over tax haven link _ Netherlands _ The Guardian.msg
	20220120.46 RE  gegevens bezoek Marjan Hammersma(SGOCW) aan Monaco (6)
	20220120.47 RE  From Alain Maillot (2)
	20220120.50 RE  gegevens bezoek Marjan Hammersma(SGOCW) aan Monaco
	20220120.53 Re  From Alain Maillot (13)
	20220120.54 Re  From Alain Maillot (12)
	20220120.55 Re  From Alain Maillot (11)
	20220120.56 Re  From Alain Maillot
	20220121.01 Spreektekst voor in iBabs
	20220121.02 Re  Scedule tomorrow morning (3)
	20220121.03 Re  SPA is getekend
	20220121.04 Fwd  DT - Credit Advice
	20220121.05 RE  De betaling nu doen!       Betaalbewijs (3)
	20220121.06 Re  Bevestiging dat levering kan plaatsvinden (2)
	20220121.07 RE  De betaling nu doen!       Betaalbewijs
	20220121.08 Re  Bevestiging dat levering kan plaatsvinden (3)
	20220121.09 Re  Bevestiging dat levering kan plaatsvinden
	20220124.01 RE  Link correctieomgeving verslag debat Eerste Kamer over de Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk
	20220124.02 Toezeggingen EK debat Vaandeldrager
	20220124.03 RE  Voorbeeld buitenlands werkbezoek
	20220124.04 FW_ uitnodiging voor werkbezoek.msg
	Page 1
	Page 1

	20220124.05 RE_ ontvangst en sneak preview De V_ (7).msg
	20220124.06 Re_ agenda overleg project x op 26jan22 11 uur.msg
	20220125.01 RE_ uitnodiging voor werkbezoek.msg
	20220125.02 RE_ agenda overleg project x op 26jan22 11 uur.msg
	20220125.03 plan van aanpak Vaandeldrager.msg
	20220125.04 RE  Communicatie over Vaandeldrager (7)
	20220125.05 FW_ Vordering voor De Vaandeldrager.msg
	20220125.06 FW_ ontvangst en sneak preview De V_ (3).msg
	20220125.07 RE  bijdrage Vereniging Rembrandt
	20220125.08 FW  ontvangst en sneak preview De V
	20220125.09 RE  Communicatie over Vaandeldrager (2)
	20220125.10 RE_ ontvangst en sneak preview De V_.msg
	20220125.11 Re  Communicatie rond _thuiskomst_
	20220125.12 Re  Communicatie over Vaandeldrager
	20220125.13 RE_ Vordering voor De Vaandeldrager (1).msg
	20220125.15 RE  Communicatie over Vaandeldrager (8)
	20220125.16 Re  Scedule tomorrow morning (2)
	20220126.02 RE  Eerste-kamer-voorstel-tot-aankoop-schilderij-rembrandt-door-de-nederlandse-staat
	20220126.03 agenda Rembrandt 26jan22.docx
	20220126.04 Re  originele exportvergunning
	20220126.05 RE  Contract_Betaalopdrachten (3)
	20220126.06 RE  Contract_Betaalopdrachten
	20220126.07 RE_ Vordering voor De Vaandeldrager.msg
	20220126.08 RE_ Ver_ Rembrandt_ Schenkingsovereenkomst De Vaandeldrager.msg
	20220126.09 RE_ aanwijzingsbesluit Erfgoedwet.msg

	20220126.09 RE_ aanwijzingsbesluit Erfgoedwet.msg.pdf



