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Erfgoedwet

Regeling Beheer Rijkscollectie

Rijkscollectie in beheer bij vml rijksmusea

Opdracht aan vml Rijksmusea



Cultuurconvenanten 2017 - 2020 

Code Bruikleenverkeer

Rijkscollectie en overige publieke collecties



Uitgangspunten Code Bruikleenverkeer 
• Vertrouwen

• Ruimhartig bruikleenverkeer

• Aansprakelijkheid

• Duurzame samenwerking

• Kennis delen

• Transparante communicatie

• Pas toe of leg uit



Cultuurconvenanten 2017 – 2020: ondertekenaars 

provincies gemeenten



Cultuurconvenanten ná 2020
Wat vindt u?

a) Gericht op toegankelijkheid

b) Gericht op beheer en behoud

c) Gericht op iets anders



Niet of beperkt verzekeren 
• Uitlenen is een kans

Beperking van verzekeringskosten

Rijksoverheid met ambitie 
verzekeringskosten geheel te elimineren

• Erfgoedwet

 Nieuw beleid voor rijkscollectiebeheerders: 
verzekeren niet langer verplicht stellen bij 
bruikleennemer



Wat betekent dat?
• Beperkte aansprakelijkheid bruikleennemer

NIET:
Total loss
Waardeverlies na restauratie vervalt

WEL:
• Herstelbare schade

 Bruikleennemer kan er voor kiezen de 
herstelbare schade te verzekeren, of eigen 
middelen in te zetten bij schade. 



Onderzoek Rijkstrainees OCW/RCE
• Gericht op :

een verzekeringsbeleid voor de 
Rijkscollectie voor niet-museale 
instellingen

• Gesproken met

verzekeraars, verzekeringsmakelaar, 
transporteurs, veiligheidsexperts, museale 
partners



Opvallende uitkomsten:
• Het afsluiten van een verzekering bevat  

niet standaard een beveiligingscheck

• Bij het afsluiten van een verzekering 
wordt het klimaatsysteem niet 
gecontroleerd

• Transporteurs verzekeren doorgaans 
voor €3,40 tot €3,50 per kilo

• Taxatiewaarden hebben grote invloed



CONCLUSIE
• Verzekeren is niet (altijd) de oplossing 

voor onze wensen

• Informatie hierover en over de 
verzekeringsopties is nodig!



Vragen? Neem contact met ons op!

Iris Looman,

i.looman@cultureelerfgoed.nl

Daphne Nieuwenhuijze,

d.nieuwenhuijze@cultureelerfgoed.nl



Museum De Lakenhal 
De weg naar beperkt verzekeren

Jeroen Hermens Registrar Museum De Lakenhal 

en Cor Klein Beleidsmedewerker Gemeente Leiden





Welke stappen zijn er genomen? 

➢Kaderregeling Bruikleenverkeer 1988

➢Beheersovereenkomst 1993

➢Erfgoedwet juli 2016

➢Cultuurconvenanten van provincies 
en gemeentes

➢Code bruikleenverkeer

➢Convenant met Rijksmuseum Amsterdam 2012

➢Voorstel ‘Collectie op Reis’ beperkt verzekeren

➢Oktober 2016: sluiting van het museum 

➢Collegebesluit: ‘Collectie op Reis’ beperkt 
verzekeren

➢Cultuurconvenant voor Zuid-Holland of 
gemeente Leiden wordt niet getekend 

➢Zonder convenant toch beperkt verzekeren 
m.b.v. collegebesluit 

Landelijke besluiten: Museum De Lakenhal besluiten:



Welke stappen zijn er genomen? 

• Kaderregeling Bruikleenverkeer 1988

• Inkomende bruiklenen van Rijksmuseum beperkt worden beperkt verzekerd: brief 8 maart 2012



‘Uitlenen is een kans’

• Zomer 2014: Publicatie Uitlenen is een 
kans 
https://www.museumvereniging.nl/media/publicationp
age/publicationFile/uitlenen-is-een-kans.pdf

• Dit leidt in december 2015 tot notitie 
verzekeren ter bespreking met 
gemeente Leiden

https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/uitlenen-is-een-kans.pdf


‘Uitlenen is een kans’

• Zomer 2014: Publicatie Uitlenen is een 
kans 
https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile
/uitlenen-is-een-kans.pdf

• Dit leidt in december 2015 tot notitie 
verzekeren ter bespreking met 
gemeente Leiden

https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/uitlenen-is-een-kans.pdf


‘Collectie op Reis’ beperkt 
verzekeren
• 8 maart 2016 Collegebrief over 

verzekeringen ‘Collectie op 
reis’.

• verzekering van bruiklenen van 
Museum De Lakenhal aan 
andere Nederlandse musea in 
het kader van ‘Collectie op 
reis’ tijdens restauratie en 
uitbreiding.



Collegebesluit 26-4-2016

• bruiklenen van Museum De 
Lakenhal aan andere 
Nederlandse musea in het kader 
van ‘Collectie op reis’ kunnen 
beperkt verzekerd worden 
tijdens restauratie en 
uitbreiding (2016-2018).



2016: Publicatie ‘Slimmer 
Lenen’



Sluiting van het 
museum in oktober 
2016

• bruiklenen van Museum De 
Lakenhal aan andere 
Nederlandse musea in het kader 
van ‘Collectie op reis’ kunnen 
beperkt verzekerd worden 
tijdens restauratie en 
uitbreiding (2016-2018).



Uithuizing van de 
collectie in 2016



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016

• Doel van de wet:    ‘’ dat het wenselijk is de 
wetgeving op het terrein van cultureel 
erfgoed te bundelen te structureren en te 
vereenvoudigen…’’



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016

• Voor wie geldt nu deze wet? Is het ook voor gemeentes?



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016
• Geldt dit ook voor gemeentes?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfg
oed/erfgoedwet

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/erfgoedwet


Nieuwe erfgoedwet per 1 
juli 2016

• Wat betekent de wet nu precies wat betreft ‘beperkt 
verzekeren’? 



Nieuwe erfgoedwet per 1 
juli 2016

• Wat betekent de wet nu precies wat betreft beperkt 
verzekeren? 

• Staatscourant 2016-1220 geeft meer duidelijkheid



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016

• Wat betekent de wet nu precies wat 
betreft beperkt verzekeren? 

• Staatscourant 2016-1220 geeft meer 
duidelijkheid in artikel 2.5 en 2.6?



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016

• Wat betekent de wet nu precies wat 
betreft beperkt verzekeren? 

• Toelichting Staatscourant 2016-1220…



Nieuwe erfgoedwet 
per 1 juli 2016

• Wat betekent de wet nu precies wat 
betreft beperkt verzekeren? 

• Toelichting in Staatscourant 2016-1220



2018: Publicatie 
‘Bruikleenverkeer’

• Publicatie ‘Bruikleenverkeer’
• http://www.seo.nl/uploads/media/2017-

88_De_kunst_van_beperkt_verzekeren.pdf

http://www.seo.nl/uploads/media/2017-88_De_kunst_van_beperkt_verzekeren.pdf


2018: Publicatie 
‘Bruikleenverkeer’

• Publicatie ‘Bruikleenverkeer’
• http://www.seo.nl/uploads/media/2017-

88_De_kunst_van_beperkt_verzekeren.pdf

http://www.seo.nl/uploads/media/2017-88_De_kunst_van_beperkt_verzekeren.pdf


Nieuwe erfgoedwet

• Afspraken kunnen gemaakt met de 
beheerders van de culturele collectie via 
Cultuurconvenanten

https://www.museumvereniging.nl/cultuurcon
venanten

https://www.museumvereniging.nl/cultuurconvenanten


Nieuwe erfgoedwet

• Afspraken kunnen gemaakt met de beheerders van de 
culturele collectie via Cultuurconvenanten

• ECHTER geen Cultuurconvenant Provincie Zuid Holland, Regio 
Leiden gemeente Leiden…

https://www.museumvereniging.nl/cultuurconvenanten

https://www.museumvereniging.nl/cultuurconvenanten


Nieuwe erfgoedwet

• Afspraken kunnen gemaakt worden a.d.h. van deze wet via 
Cultuurconvenanten

• ECHTER geen Cultuurconvenant Provincie Zuid Holland, Regio 
Leiden gemeente Leiden…

https://www.museumvereniging.nl/cultuurconvenanten

https://www.museumvereniging.nl/cultuurconvenanten


2017: Code 
Bruikleenverkeer
• Publicatie ‘Code Bruikleenverkeer’
• Deze ‘Çode Bruikleenverkeer’ wordt ondertekend door VNG 

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten)



Nieuwe erfgoedwet 

• Geen Cultuurconvenant, dus een 
collegebesluit van de gemeente Leiden is 
nodig.

• Succesvolle pilot Collectie op Reis
• Code Bruikleenverkeer wordt ondertekend 

door VNG
• 2018 – 2019 , in gesprek met AON om 

voorstel uit te werken
• 11 februari 2020: collegebesluit beperkt 

verzekeren Museum De Lakenhal
• 1 april 2020: Museum De Lakenhal kan 

beperkt verzekeren 



KUNSTVERZEKERING - DE BASICS

Marcel Schreuder - Aon

NRG Verzekeringsdag

12 maart 2020

Mauritshuis



Onderwerpen

• Kunstverzekeringsmarkt

• Verzekering van collectie en bruiklenen

• Aandachtspunten bij bruiklenen

• Overgang risico en dekking

• Indemniteit NL en buitenland



Kunstverzekeringsmarkt

• Specifieke markt: niche

• ‘Hybride’ van Transport- en Brand-

verzekering

• Specialisme



Kunstverzekeringsmarkt



Kunstverzekeringsmarkt

• Capaciteit, kennis en ervaring

• Lloyd’s of London, grootste marktplaats voor

directe verzekering en herverzekering



Wie is partij bij de verzekeringsovereenkomst:

?

?

?

?



Partijen bij de verzekeringsovereenkomst:

• Verzekeringnemer = museum

• Verzekerde = bruikleengever

• Makelaar in assurantiën (broker) = 

tussenpersoon = adviseur museum

• Verzekeraar = risicodrager



Wat: of en hoe verzekerd? 

• Collectie: wel, beperkt of niet verzekerd

Rijkscollectie, gemeentecollectie, Cultuur Convenanten, afweging:

afspraken eigenaar collectie, belang en risico’s. Varianten:

• Alleen restauratiekosten

• Geen waardevermindering

• Alleen calamiteiten

• Uitkering tot een max bedrag

• Bruiklenen: afhankelijk van eisen bruikleengever

Bruikleenovereenkomst!

• Volledige dekking (meestal bij buitenlandse bruikleengevers)

• Niet of beperkt (maar wel verantwoordelijk voor restauratiekosten = 

Cultuur Convenanten)



Hoofdlijnen dekking:

……………………………………..



Hoofdlijnen dekking:

• All risk, behalve met name genoemde uitsluitingen

• Van spijker tot spijker

• Verblijf op genoemde adressen

• Transporten

• Marktwaarde (collectie), agreed (bruiklenen)

• Restauratie, waardevermindering,

totaal verlies

• Recht op terugkoop

• Geen verhaal op bruikleennemer en kunstvervoerders

Eea volgens de polis en de voorwaarden



Uitsluitingen

………………………………………………………



Uitsluitingen

• Eigen gebrek

• Normale slijtage/geleidelijk werkende invloeden

• Restauratie/bewerking

• Oorlog op land

• Terrorisme tijdens verblijf

• Nuclear

• Confiscatie

• Opzet (verzekeringnemer / verzekerde)



Aandachtspunten bij bruiklenen

• Wie verzekert? Bruikleennemer of -gever?

• Indien bruikleengever: vraag opgave premie!

Let vooral op bij Kuhn & Bulow!!

• Let op voorwaarden in bruikleenovereenkomst:

Full liability? Bespreek intern. Directiebeslissing! Vb:

• Verantwoordelijkheid beperken tot de dekking

onder de verzekering



Aandachtspunten bij bruiklenen

• Bruikleengever verzekert zelf:

Certificaat te ontvangen door bruikleennemer

Waarin waiver of recourse: verzekeraar

bruikleengever verhaalt niet de uitkering op het 

museum

• Bruikleennemer verzekert tbv bruikleengever:

Certificaat naar bruikleengever



Overgang risico en dekking

• Altijd ‘van spijker tot spijker’?

• Voorbeeld: 

Tentoonstelling in 2 venues

2e venue gebruikt eigen verzekering

Werken blijven in 2e venue nog maand in kisten

• Hoe te regelen? Welke verzekering tot wanneer?



Overgang risico en dekking

Normaal



Overgang risico en dekking

Normaal



Overgang risico en dekking

Normaal

Indien nog maand in kisten venue 2



Overgang risico en dekking

Normaal

Indien nog maand in kisten venue 2



Overgang risico en dekking

Normaal

Indien nog maand in kisten venue 2

of



Overgang risico en dekking

Bij tentoonstellingstour:

Idealiter: 

• integraal programma ipv elke venue zelf

geen fricties door overgangen tussen polissen

voorkomen extra conditiechecks

eenduidige dekking voor bruikleengevers

• Igv indemniteits regelingen: hybride programma



San Francisco

Atlanta

New York

Tokyo

Kobe

Bologna

Mauritshuis – Masterpieces tour 2012 -2014



Indemniteit NL

• Premiekorting door garantie door de overheid

• Voor tentoonstellingen

• Garantie: 30% - max EUR 70 mio per museum - van 

de totale waarde van bruiklenen van buitenlandse

musea en private collecties

• Max EUR 300 mio totaal toegekende indemniteit op 

enig moment

• Aanvraag bij RCE (vroegst 54 weken voorafgaand)

incl offerte verzekering zonder en mét korting



Indemniteit NL: verzekering + garantie OCW

Aan de voorkant 100% verzekering met daarachter de garantie

max EUR 70 mio per aanvrager

• Ei eigen risicio onder de garantie, 

heeft geen invloed op de verz uitkering



Indemniteit NL

• Bruikleengever krijgt certificaat 100% verz dekking

• Verzekeraar betaalt 100% schade

• Krijgt achteraf (tot max garantiebedrag) van min OCW

terug



Indemniteit USA



Indemniteit Japan



Buitenlandse indemniteit

• Bruikleen aan Hongaars museum

• Die biedt de Hongaarse indemniteit aan

• Acceptabel?



Buitenlandse indemniteit

• Toets de regeling

• Vergelijkend met de dekking en procedures onder

verzekering:

All risk? Nail to nail? Volledig bedrag? As agreed value? 

Volledige dekking: incl waardevermindering na restauratie van 

schade? Eigen risico? Schaderegelings-procedure: experts? 

Termijnen afwikkeling? Solvabiliteit betreffende overheid? Etc.

• Eventueel extra zekerheid door verzekering (difference in

conditions en limits)



Samenvattend

• Onderscheid welke verzekeringspartijen in welke

hoedanigheid betrokken zijn

• Onderken hoever de verantwoordelijkheid volgens de 

bruikleenovereenkomst gaat. En in hoeverre die is 

afgedekt door de verzekering (certificaat)

• Let op overgangsmomenten van risico en verzekering

• Benut de mogelijk van NL indemniteit

• Toets dekking onder buitenlandse indemniteiten



NRG – beperkt verzekeren

Marjan van Zijtveld

mzijtveld@centraalmuseum.nl
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Beheersovereenkomst CM – gemeente Utrecht (2012)
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Cultuurconvenant Utrecht 2017-2020
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Brief Centraal Museum aan gemeente Utrecht dd 7-8-2018



5

Artikel bruikleenovereenkomst uitgaande bruikleen 2019



Verzekeringsdag 12 maart 2020
Reizende tentoonstellingen





Alma-Tadema klassieke verleiding

Venues:
- Fries Museum (Leeuwarden)

- Österreichische Galerie Belvedere (Wenen)
- Leighton House Museum (Londen)

Sir Lawrence Alma-Tadema Zelfportret, 1896, olieverf op doek 66,5 × 53,85 cm Gallerie degli
Uffizi, Florence



Opbouw in het Fries Museum

Foto: Marchje Andringa



Het eindresultaat

Foto’s: Ruben van Vliet



Österreichische Galerie Belvedere



Leighton House Museum

Foto’s Kevin Moran Photography



Feiten

• 140 bruiklenen / 78 objecten eigen collectie

• 47 bruikleengevers

• Uit 13 verschillende landen

• Indemniteit toegekend

Foto: Sir Lawrence Alma-Tadema, Ingang van het theater (Ingang tot een Romeins theater), 1866, olieverf op doek, 67.4 x 96.0 cm; 109.5 x 138.0 cm (incl. lijst), Collectie Fries Museum, Leeuwarden - verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Saskia Fonds en haar Van Rijn Fonds), de BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, de Vrienden van het Fries Museum. Foto © Martin Rijpstra 



Rembrandt&Saskia
Liefde in de Gouden Eeuw

Venues:
- Fries Museum (Leeuwarden)

- Museumlandschaft Hessen-Kassel Gemäldegalerie
Alte Meister (Kassel)

Foto: Rembrandt van Rijn, Saskia en profil in rijk gewaad, 1633-1642, olieverf op paneel 
Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister



Fries Museum

Foto’s: Ruben van Vliet



Museumlandschaft Hessen-Kassel
Gemäldegalerie Alte Meister



Feiten

• 71 bruiklenen / 245 objecten eigen collectie

• 31 bruikleengevers

• Uit 6 verschillende landen

• Indemniteit voor de 2e helft van de tentoonstelling
toegekend

Foto: Rembrandt van Rijn, Zelfportret, 1632, olieverf op paneel
Burrell Collection Glasgow | Geschonken door Sir William en Lady Burrell aan de stad Glasgow



Sits katoen in bloei

- Fries Museum 2017 (Leeuwarden)

- Fashion and Textile Museum 2020 (Londen)

Foto; Detail van een sitsen wentke, 1745, Fries Museum, 
Leeuwarden | Collectie Koninklijk Fries Genootschap



Fries Museum

Foto’s: Erik-Jan Koopman



Feiten

• 19 bruiklenen / 213 objecten eigen collectie

• 14 bruikleengevers

• Uit 2 verschillende landen

• Geen indemniteit (nodig)

Foto; Detail van een sitsen palempore, 1700-1724, Fries Museum, 
Leeuwarden | Collectie Koninklijk Fries Genootschap



Nederlanders in Parijs & Nederlanders in Barbizon

NRG dag verzekeringen

Annemieke Bouma – Bouwmans, registrar





 3 verschillende locaties 

 117 werken voor venue Van Gogh Museum, 48 bruikleengevers

 37 werken voor venue De Mesdag Collectie, 19 bruikleengevers

 12 bruikleengevers overlappend voor bovenstaande venues

 87 werken voor venue Petit Palais, 47 bruikleengevers

‘Nederlanders in Parijs’ in aantallen





 Kaderovereenkomst

 AON Artscope als huisverzekeraar

 AON Artscope via bruikleengevers

 Eigen verzekering – eigen kosten

 Eigen verzekering – kosten voor VGM (3 bruikleengevers)

 Geen indemniteit

Verschillende smaken verzekering







12.5 VGM will apply for Dutch Government Indemnity and commercial insurance to all 

qualified Shared and Additional Works in the Exhibition from their departure from Lenders 

whilst on display at VGM until the Shared Works are condition-checked and unpacked at the 

PP, as indicated in article 10.1.3.

PARIS MUSÉES will apply for a commercial insurance to all qualified Shared and Additional 

Works in the Exhibition from the arrival at PP (after the signing of the condition reports) until 

Shared Works are condition-checked and unpacked at the Lenders’ storage, as indicated in 

article 10.1.3 until 10.1.5.



12.5 VGM will apply for Dutch Government Indemnity and commercial insurance to all 

qualified Shared and Additional Works in the Exhibition from their departure from Lenders 

whilst on display at VGM until the Shared Works have arrived at the PP and placed into the 

storage room (including the transport from Amsterdam to Paris).

PARIS MUSÉES will apply for a commercial insurance to all qualified Shared and Additional 

Works in the Exhibition from the arrival at PP (from the point that the works have been 

delivered and unloaded at the PP) until Shared Works are condition-checked and unpacked at 

the Lenders’ storage, as indicated in article 10.1.3 until 10.1.5.





- Start met 2 venues
Drents Museum, Nederland
Historisches Museum der Pfalz, Speyer, Duitsland

- Later toegevoegd 3e venue
Museo Arqueologico Provincial de Alicante (MARQ), Alicante, 
Spanje

- 196 bruiklenen van 2 instellingen in Guatemala
Verzekering via Eeckman art & insurance, Brussel bij 
XL Catlin Insurance (Lloyds Syndicate n° 1209)

- 25 bruiklenen van 3 musea in Duitsland
verplicht verzekeren via Kuhn & Bülow

- Alle 3 venues verzekerd onder dezelfde polis voor de 
bruiklenen uit Guatemala. De Duitse bruiklenen los door 
elke venue verzekerd.

- Geen indemniteit (plafond al bereikt)



- Start met 1 venue, later toegevoegd 2e venue
Museo Arqueologico Provincial de Alicante (MARQ), Alicante, 
Spanje

- 191 bruiklenen van 1 instelling in Iran
Verzekering via Mandema & partners, Den Haag bij 
Liberty Mutual Insurance Europe Ltd

- Samenwerking met Iraanse partij maakte het lastig om 
een verzekeraar te vinden

- Beide venues verzekerd onder dezelfde polis inclusief 
tussentijdse opslag in het depot van het Drents 
Museum

- Geen indemniteit (plafond al bereikt)



Bedankt voor jullie aandacht
Zijn er nog vragen?
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