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DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De Staat der Nederlanden, hierbij 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, (het ‘NRF’), hierbij vertegenwoordigd door de heer C.J.G. Dosker (directeur-

bestuurder) en de heer C.J.H. Reinders (manager Partners & Bedrijfsvoering); 

 

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 23 december 2020 door het NRF en op 16 december 2020 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, waaronder het op 23 juni 2020 

ondertekende subcontract inzake de Opengestelde Monumenten-Lening (hierna te 

noemen: “het Subcontract”); 
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(c) dat het Subcontract onder meer ziet op de verstrekking van leningen aan 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 tot uiterlijk 31 december 2020; 

 

(d) dat Partijen op 22 maart 2021 voor het eerst door middel van een allonge (hierna: ‘de 

Eerste Allonge’) zijn overeengekomen de samenwerking zoals in het Subcontract 

overeengekomen ongewijzigd voort te zetten na 31 december 2020 waarbij echter de 

termijn waarbinnen Opengestelde Monumenten-Leningen kunnen worden verstrekt werd 

verlengd tot 1 juli 2021, waarbij de dervingstermijn eveneens werd verlengd tot 1 juli 

2021 en het maximale leenbedrag werd opgehoogd tot 3.500.000 Euro; 

 

(e) dat Partijen daarna nog tweemaal door middel van een Tweede en Derde Allonge de wens 

te kennen hebben gegeven de termijn waarbinnen Opengestelde Monumenten-Leningen 

konden worden verstrekt te verlengen, in totaal tot  1 januari 2022 en waarbij het 

werkingsgebied werd uitgebreid tot Caribisch Nederland en de landen Curaçao, St-

Maarten en Aruba. De benodigde middelen waren beschikbaar binnen het Beschikbaar 

Gedeelte.   

 

(f) dat Partijen in december 2021 opnieuw de wens te kennen hebben gegeven de termijn 

waarbinnen Opengestelde Monumenten-Leningen kunnen worden verstrekt te verlengen 

en wel tot 1 juli 2022 (werkingsgebied ongewijzigd  Nederland, Caribisch Nederland en de 

landen Curaçao, St-Maarten en Aruba) in verband waarmee de daarmee samenhangende 

nadere afspraken hierbij worden vastgelegd in een vierde allonge (hierna: “de Vierde 

Allonge”).; 

 

(g) dat ook de Vierde Allonge een onverbrekelijk onderdeel vormt met het Subcontract, de 

Eerste Allonge, de Tweede Allonge, de Derde Allonge en de afspraken van Partijen zoals 

vastgelegd in het Koepelcontract; 
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ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1. REGELING 

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 de EU-regeling Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun 

ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01) is 

komen te vervallen. De Opengestelde Monumenten-Leningen vallen binnen de reikwijdte van 

de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (Verordening (EU) nr. 

651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, hierna: AGVV) waarbij van toepassing is de op 

het moment van verstrekking van een Opengestelde Monumenten-Lening geldende versie.   

 

2. FINANCIERING 

De Minister heeft voor de verlenging per 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geen extra middelen ter 

beschikking gesteld. Voor de uitvoering van deze regeling voor de periode 1 januari 2022 tot 1 

juli 2022 gelden de productvoorwaarden zoals opgenomen op de website van het 

Restauratiefonds. Voor de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 geldt dat de 

maximumbesteding wordt begrensd door het Beschikbaar Gedeelte. Een bedrag van EUR 

750.000 van het Beschikbaar Gedeelte is voor deze periode bestemd voor Caribisch Nederland 

en de eilanden Curaçao, Sint Maarten en Aruba. 

Indien de Minister dit nodig acht stelt  de Minister aanvullende bedragen voor de uitvoering 

van deze regeling beschikbaar. 
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3.     VERHOGEN MAXIMALE LENINGSBEDRAG, TERMIJN WAARBINNEN  LENINGEN KUNNEN 

 WORDEN VERSTREKT, VERLENGEN DERVINGSTERMIJN, BESCHIKBAAR BEDRAG VOOR 

CARIBISCH NEDERLAND 

In aanvulling op het bepaalde in het Subcontract, de Eerste Allonge, de Tweede Allonge en de 

Derde Allonge komen Partijen als volgt overeen: 

De termijn waarbinnen Opengestelde Monumenten-Leningen kunnen worden verstrekt wordt 

verlengd tot 1 juli 2022, de dervingstermijn wordt eveneens verlengd tot 1 juli 2022 en het 

maximale leenbedrag blijft ongewijzigd EUR 3.500.000,-, passend binnen de vrijstellingsregels 

op grond van de AGVV. Een bedrag van EUR 750.000 uit het Beschikbaar Gedeelte wordt voor 

de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 bestemd voor het verstrekken van Opengestelde 

Monumenten-Leningen binnen de landsgrenzen van Caribisch Nederland en de landen 

Curaçao, St-Maarten en Aruba.  

 

4.     SUBCONTRACT BLIJFT VOOR HET OVERIGE ONGEWIJZIGD 

Hetgeen in het Subcontract, de Eerste Allonge, de Tweede Allonge en de Derde Allonge is 

overeengekomen blijft, voor zover daar in deze allonge niet van wordt afgeweken, 

ongewijzigd. 
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5.    ONDERTEKENING 

Deze overeenkomst is van kracht nadat beide partijen hebben ondertekend en werkt terug tot 

1 januari 2022.  

 

Partijen ontvangen 

ieder een exemplaar van deze getekende overeenkomst. 

 

Ondertekend te Den Haag  

  

op         

      

        

 

 

mevrouw B. Wolfensberger,  

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

 

 

Ondertekend te Amersfoort op        

 

 

        

 

de heer C.J.G. Dosker 

Functie: statutair bestuurder 

 

       

 

 

de heer C.J.H. Reinders 

Functie: manager Partners & Bedrijfsvoering 


