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DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, namens deze mevrouw B. Wolfensberger, Directeur-Generaal 

Cultuur en Media (DGCM) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

krachtens mandaat ingevolge het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap van 19 februari 2008, nr. P&O/2007/53275 (de ‘Staat’); 

 

2. Stichting Nationaal Restauratiefonds, een stichting, statutair gevestigd te Amersfoort en 

kantoor houdende te (3800 CE) Amersfoort, Utrechtseweg 12, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 

41181555, te dezen vertegenwoordigd door de heer C.J.G. Dosker (directeur-bestuurder) 

en de heer C.J.H. Reinders (manager Partners & Bedrijfsvoering) (het ‘NRF’); 

 

de Staat en het NRF worden hierna ieder afzonderlijk aangeduid met ‘Partij’ en tezamen met 

‘Partijen’; 

 

OVERWEGENDE 

 

(a) dat de Staat en het NRF sinds 25 november 1986 samenwerken op het gebied van het in 

stand houden van Monumenten en hun Samenwerking laatstelijk hebben vastgelegd in 

een op 27 mei 2015 door het NRF en op 5 juni 2015 door de Staat ondertekend 

Koepelcontract (het “Koepelcontract”); 

 

(b) dat het Koepelcontract de afspraken van Partijen ter zake hun Samenwerking op sommige 

onderdelen in meer algemene zin bevat en dat Partijen met elkaar zijn overeengekomen 

dat zij hun afspraken op deelgebieden van hun Samenwerking, waaronder afspraken ter 

zake specifieke Regelingen, verder kunnen invullen en uitwerken in door hen overeen te 

komen Subcontracten of Overige Documenten; 

 

(c) dat de Samenwerking tussen Partijen onder meer ziet op de verstrekking van leningen aan 
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Eigenaren van publiekstoegankelijke Beschermde Monumenten, die primair of 

overwegend het behoud van monumenten als maatschappelijk en/of cultureel doel 

nastreven, in de vorm van Opengestelde Monumenten-Leningen; voor het opvangen van 

inkomstenderving en het borgen van toekomstig behoud van monumenten in verband 

met de gevolgen van de Corona-pandemie vanaf 15 maart 2020 wensen Partijen dit 

onderdeel van hun Samenwerking verder vast te leggen in dit Subcontract; 

 

(d) Dat Partijen er zich bewust van zijn dat het thans de inschatting is dat het risico op niet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(volledige) nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de Opengestelde 

Monumenten-Leningen gezien de doelstelling en aanleiding hoger is dan als gebruikelijk 

bij op basis van de Koepelcontract opgezette fondsen, wat naar verwachting ten koste zal 

gaan van de revolverende werking van het Revolving Fund Opengestelde 

Rijksmonumenten. 

 

(e) dat dit Subcontract een onverbrekelijk onderdeel vormt met de afspraken van Partijen 

zoals vastgelegd in het Koepelcontract; 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

 

1.1 Definities 

 

Met hoofdletters geschreven begrippen welke in het Koepelcontract zijn verklaard of 

opgenomen hebben in deze Overeenkomst dezelfde betekenis, tenzij in deze 

Overeenkomst anders aangegeven. Naast de in het Koepelcontract en de overige in deze 

Overeenkomst gedefinieerde begrippen wordt in deze Overeenkomst verstaan onder: 

 

Beschermd Monument iedere door de Minister ingevolge de Wet als 

beschermd monument aangewezen onroerende 

zaak dan wel een zelfstandig onderdeel daarvan 
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zoals gedefinieerd in de Sim. 

 

Beschikbaar Gedeelte 

 

het separate gedeelte van het Revolving Fund 

waarvan de bijeengebrachte middelen 

beschikbaar zijn voor de verstrekking door het 

NRF van Opengestelde Monumenten-Leningen 

en welk gedeelte van het Revolving Fund bestaat 

uit (i) specifiek voor een dergelijke aanwending 

door de Staat gedoteerde respectievelijk te 

doteren bedragen en (ii) specifiek voor een 

dergelijke aanwending door het NRF 

toegevoegde respectievelijk toe te voegen 

bedragen wegens gerealiseerde resultaten, 

inclusief het bedrag van de Revolverende 

Werking en (iii) door NRF onttrokken bedragen 

voor de vorming van een voorziening voor 

insolventie risico’s voor de Opengestelde 

Monumenten-Leningen; 

 

Opengestelde Monumenten-

Leningen 

 

 

 

 

 

 

door het NRF verstrekte of te verstrekken 

leningen ter financiële ondersteuning van 

Eigenaren van publiekstoegankelijke Beschermde 

Monumenten (zie Kamerbrief van 27 mei 2020) 

voor het opvangen van inkomstenderving en het 

borgen van toekomstig behoud van 

monumenten in verband met de gevolgen van de 

Corona-pandemie vanaf 15 maart 2020; 

 

Revolverende Werking het jaarlijks door het NRF te bepalen bedrag van 

door het NRF ontvangen gelden wegens 

terugbetalingen (aflossingen) op verstrekte 
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Opengestelde Monumenten-Leningen, dat voor 

heraanwending in de vorm van verstrekking van 

Opengestelde Monumenten-Leningen in 

aanmerking komt, zolang deze worden verstrekt, 

en als zodanig onderdeel uitmaakt van het 

Beschikbaar Gedeelte; 

 

Voorwaarden en Kenmerken de voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor, alsmede de condities van een 

Opengestelde Monumenten-Lening, zoals deze 

voorwaarden op enig moment door het NRF zijn 

vastgesteld en die thans zijn vastgelegd (i) in de 

Voorwaarden Financiering Nationaal 

Restauratiefonds 2020 en (ii) in de Bijlagen 

(Productvoorwaarden 2020 Opengestelde 

Monumenten-Lening, achterstellingsakte, 

offerte), dan wel zoals deze voorwaarden zullen 

luiden ten gevolge van enige door het NRF 

aangebrachte wijziging, rekening houdend met 

door de Minister eventueel nader vast te stellen 

(rand)voorwaarden. 

 

1.2 Uitleg en interpretatie 

 

(a) De overwegingen van deze Overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze 

Overeenkomst. 

 

(b) De opschriften boven de verschillende bepalingen van deze Overeenkomst, 

alsmede de indeling van deze Overeenkomst in artikel en artikelleden, dienen 

slechts ter verbetering van de leesbaarheid en vereenvoudiging van verwijzing en 

hebben geen zelfstandige betekenis bij de uitleg van de bepalingen van deze 
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Overeenkomst. 

 

(c) Verwijzingen naar "artikel" verwijst naar het desbetreffende (sub-)artikel van deze 

Overeenkomst. 

 

(d) In deze Overeenkomst worden verwijzingen naar het betreffende begrip in 

meervoud, tevens geacht verwijzingen naar het betreffende begrip in enkelvoud te 

omvatten en vice versa. 

 

(e) Van publiekstoegankelijke Beschermde Monumenten is sprake wanneer publiek 

zonder exclusieve aanmelding met enige regelmaat per jaar toegang heeft. 

 

2. REGELING 

 

2.1 De Minister heeft Beleid vastgesteld met betrekking tot de financiële ondersteuning van 

Eigenaren van publiekstoegankelijke Beschermde Monumenten voor het opvangen van 

inkomstenderving en het borgen van toekomstig behoud van monumenten in verband 

met de gevolgen van de Corona-pandemie vanaf 15 maart 2020. Deze financiële 

ondersteuning vindt plaats in de vorm van verstrekking van Opengestelde 

Monumenten-Leningen. In dit kader zijn de Staat en het NRF met elkaar 

overeengekomen dat het NRF de Lening uit het Beschikbaar Gedeelte verstrekt aan 

Eigenaren tot uiterlijk 31 december 2020. 

 

2.2 Op iedere lening zijn de op het moment van verstrekken van de betreffende lening 

geldende Voorwaarden en Kenmerken van toepassing. 

 

2.3 Onderdeel van het verstrekken van leningen door het NRF is het geven van voorlichting 

aan specifieke (potentiële) aanvragers. 

 

2.4 Jaarlijks stelt het NRF het bedrag vast van ontvangen gelden wegens terugbetalingen 

(aflossingen) op verstrekte Opengestelde Monumenten-Leningen. Dat bedrag vormt het 
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bedrag van de Revolverende Werking. 

 

2.5  Het NRF kan een voorstel doen aan OCW voor het begrenzen van het totaal aantal 

Leningen van een bepaalde omvang, indien dit wenselijk blijkt ten behoeve van een 

voldoende evenwichtige verdeling tussen hoge leningbedragen en lagere 

leningbedragen, zodat de doelstelling om in omvang diverse partijen te bedienen, zo 

veel als mogelijk kan worden bereikt. 

 

3. LOOPTIJD 

 

3.1 Duur 

 

 Deze Overeenkomst is aangegaan voor een duur die gelijk is aan de looptijd van het 

Koepelcontract, maar eindigt in ieder geval op het moment dat het Beleid van de 

Minister eindigt. 

 

3.2 Verlenging 

 

Indien het Koepelcontract wordt verlengd, wordt deze Overeenkomst geacht op gelijke 

wijze te zijn verlengd met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1. 

 

3.3 Einde Koepelcontract 

 

 Indien (i) het Koepelcontract eindigt of (ii) het Beleid eindigt, zal deze Overeenkomst 

tevens en gelijktijdig eindigen, onverminderd (a) de eventuele afspraken die Partijen 

met elkaar hebben gemaakt of nog zullen maken ter zake de afwikkeling van deze 

Overeenkomst en de vóór het tijdstip van beëindiging reeds verstrekte of toegezegde 

Opengestelde Monumenten-Leningen en (b) de in het Koepelcontract door de Staat 

afgegeven garanties jegens derden. 

    

4. FINANCIERING 
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4.1 De Minister heeft een bedrag groot vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-) reeds 

toegezegd voor dotatie aan het Beschikbaar Gedeelte en stelt daarnaast 

vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-) beschikbaar voor de uitvoeringskosten. Het 

bedrag zal de Minister aan het NRF voldoen uiterlijk twee weken na tekening van dit 

subcontract.  

 

4.2 De voor het verstrekken van Opengestelde Monumenten-Leningen benodigde financiële 

middelen komen ten laste van het Beschikbaar Gedeelte, terwijl het bedrag van de 

Revolverende Werking ten gunste komt aan het Beschikbaar Gedeelte. NRF brengt op 

verzoek van de Staat voor de Opengestelde Monumenten-Lening lagere 

behandelingskosten in rekening dan bij dergelijke financieringen gebruikelijk; OCW stelt 

voor de uitvoering van Opengestelde Rijksmonumenten Leningen een bedrag van 

maximaal 500.000 euro ter beschikking, waarvan resterende middelen het NRF zal 

doteren aan het Beschikbaar Gedeelte. 

 

4.3 Het NRF zal ieder jaar in zijn balans een voorziening vormen voor insolventie risico’s die 

voortvloeien uit het verstrekken van de Opengestelde Monumenten-Leningen. Gelet op 

het specifieke karakter (een hoger risicoprofiel dan gebruikelijk als gevolg van de 

bijzondere omstandigheden door de Corona-pandemie) van de Opengestelde 

Monumenten-Leningen komen verhogingen van de voorziening voor insolventie risico’s 

volledig ten laste van het Beschikbaar Gedeelte. Verlagingen van de voorziening 

insolventie risico’s komen volledig ten gunste van het Beschikbaar Gedeelte. Deze 

voorziening vermindert daarmee de vordering van de Staat op het Beschikbaar Gedeelte.  

 

4.4 Als er in mindere mate gebruik wordt gemaakt van de Opengestelde Monumenten-Lening 

kan de Staat in overleg met het NRF middelen uit het Beschikbaar Gedeelte onttrekken. 

  

5. SPECIFIEKE RAPPORTAGE VERPLICHTINGEN 

 

5.1 Het NRF geeft via zijn in het Koepelcontract genoemde kwartaalrapportage voortdurend 
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inzicht in de omvang van het Beschikbaar Gedeelte, de aanwending daarvan, alsmede 

  een prognose van beide facetten. De prognose behelst steeds een periode van minimaal 

vier jaar. Daarnaast legt NRF verantwoording af over de uitvoeringskosten. 

 

5.2 Het NRF geeft de Minister en de RCE inzicht in de verstrekte leningen door per kwartaal 

op te geven het bedrag aan uitstaande leningen, alsmede een inschatting van het risico 

dat verstrekte leningen niet of niet tijdig worden terugbetaald. Indien en zodra het NRF 

deze informatie aan de Staat kan verstrekken in een online omgeving kan dit gevolgen 

hebben voor de wijze waarop deze informatie wordt verstrekt.  

 

6. GEEN OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

Tenzij anders in deze Overeenkomst bepaald, hebben Partijen niet het recht om rechten 

of verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen of op een derde 

over te laten gaan. 

 

7. MEDEDELINGEN 

 

9.1 Alle mededelingen, kennisgevingen of verklaringen aan (een van de) Partijen in verband 

met deze Overeenkomst geschieden schriftelijk en zullen worden gericht aan de 

adressen zoals hieronder vermeld: 

 

(a) Indien aan de Staat: 

  

 Naam    : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 Ter attentie van : Directie Erfgoed & Kunsten 

 Adres    : Postbus 16375 

        2500 BJ Den Haag  
 

(b) Indien aan Stichting Nationaal Restauratiefonds: 

  

 Naam    : Stichting Nationaal Restauratiefonds 
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 Ter attentie van : de heer mr. C.J.G. Dosker 

 E-mail    : k.dosker@restauratiefonds.nl 

 Adres    : Postbus 2207 

       3800 CE Amersfoort 

 

9.2 Het is een Partij toegestaan zijn adres te wijzigen door het doen van een mededeling van 

die strekking aan de andere Partijen. 

 

8. TOEPASSELIJK RECHT 

 

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

9. SLOTBEPALINGEN 

 

11.2 Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, aangevuld of op enigerlei andere wijze 

worden aangepast, noch mag van enige bepaling van deze Overeenkomst afstand 

worden gedaan, tenzij beide Partijen schriftelijk hebben verklaard met een dergelijke 

wijziging, aanvulling, aanpassing of afstand in te stemmen, zulks onder uitdrukkelijke 

verwijzing naar deze Overeenkomst. 

 

11.3 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst onverbindend zou(den) blijken 

te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst tussen Partijen wel 

van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen 

door bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk - gelet op doel en 

strekking van deze Overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen. 

 

 

10. ONDERTEKENING 

 

Deze Overeenkomst zal in tweevoud worden ondertekend door Partijen. Partijen ontvangen 

ieder een exemplaar van deze Overeenkomst. 
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Ondertekend te        op        

 

 

 

        

Staat der Nederlanden 

Namens deze: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Namens deze: mevrouw B. Wolfensberger,  

Functie: Directeur-Generaal Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

 

 

 

Ondertekend te        op        

 

 

 

 

        

Stichting Nationaal Restauratiefonds 

Namens deze:  

 

De heer C.J.G. Dosker 

Functie: statutair bestuurder 

 

de heer C.J.H. Reinders 

Functie: manager Partners & Bedrijfsvoering 


