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INLEIDING 
De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit 
rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een ‘kapstok’-
regeling met een paar definities en uitgangspunten en de Sim bevat het grootste deel van de 
bepalingen over de verstrekking van meerjarige onderhoudssubsidie. 
 
Doel 
Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het 
kan daarbij gaan om: 
 

1. beschermde monumenten die al in redelijke tot goede staat verkeren en die in deze staat 
moeten worden gehouden; 

2. beschermde monumenten die nog niet in een goede staat verkeren en die hersteld moeten 
worden of waarbij verder verval moet worden voorkomen. 

 
Wie kunnen subsidie aanvragen? 
Het Brim 2013 onderscheidt twee soorten financiële ondersteuning van instandhouding van 
beschermde monumenten: een laagrentende lening en een onderhoudssubsidie. 
 
Iedere monumenteigenaar komt op grond van het Brim 2013 in principe in aanmerking voor een 
lening. Wie in aanmerking komt voor een subsidie, staat in de Sim. Bepalend is in de eerste plaats 
het onderscheid tussen woonhuiseigenaren en eigenaren van andere beschermde monumenten.  
Een woonhuis in de zin van de Sim is een gebouw dat in oorsprong geheel of gedeeltelijk voor 
bewoning is gebouwd, of een ander gebouw dat inmiddels voor meer dan 50 procent van de 
oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Het maakt bij de vraag of een gebouw als woonhuis moet 
worden aangemerkt niet uit of het een eigen monumentnummer heeft of dat het een zelfstandig 
onderdeel* is van een beschermd monument dat uit meerdere gebouwen bestaat. Niet als 
woonhuizen worden aangemerkt: 
 

 gebouwen die deel uitmaken van een museum dat is geregistreerd in het Museumregister 
Nederland, 

 gebouwen die oorspronkelijk gebouwd zijn als: kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van 
een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of 
watertoren. 

 
(*Voor een toelichting op het begrip ‘zelfstandig onderdeel’ zie de paragraaf Aanvraag voor een 
zelfstandig onderdeel) 
 
Woonhuiseigenaren komen alleen in aanmerking voor een lening. De andere eigenaren komen in 
aanmerking voor subsidie, maar kunnen kiezen voor een lening als hun voorkeur daar naar uitgaat. 
Op deze uitgangspunten maakt de regeling twee uitzonderingen. Professionele organisaties voor 
monumentenbehoud (POM’s) kunnen ook voor de woonhuizen in hun bezit subsidie krijgen. Ook 
decentrale overheden kunnen subsidie krijgen voor hun woonhuizen. Daar staat tegenover dat 
decentrale overheden geen lening kunnen krijgen. 
Voor professionele organisaties voor monumentenbehoud is er een specifiek aanvraagformulier. 
Het aanvragen van een lening gaat via het Nationaal Restauratiefonds. Zie hiervoor de website: 
www.monumenten.nl. 
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Wie is eigenaar? 
Het Brim 2013 merkt als eigenaar aan een natuurlijke of rechtspersoon die het recht van eigendom 
of een ander zakelijk recht heeft op een of meer beschermde monumenten of zelfstandige 
onderdelen daarvan. Met eigendom wordt de juridische eigendom bedoeld. Een economisch 
eigenaar komt niet in aanmerking voor subsidie, net als een beheerder of huurder. Zij hebben 
immers geen zakelijk recht op het monument.  
 
Instandhouding 
Belangrijk middel om instandhouding te bereiken, is het zesjarig instandhoudingsplan. Het 
instandhoudingsplan bevat een opsomming van noodzakelijk uit te voeren instandhoudings-
werkzaamheden. De kosten van noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan monumentale 
onderdelen worden subsidiabele kosten genoemd. In de Leidraad subsidiabele 
instandhoudingskosten 2013, een bijlage bij de Sim, is aangegeven welke kosten subsidiabel zijn. 
 
Subsidie wordt slechts verleend voor zover de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk zijn voor 
de instandhouding van het beschermd monument en deze sober en doelmatig worden uitgevoerd. 
 
Aanvraag voor een zelfstandig onderdeel? 
In de systematiek van de Sim is de kleinste eenheid waarvoor u subsidie kunt aanvragen een 
‘zelfstandig onderdeel’ van een beschermd monument. 
 
Zelfstandig onderdeel bij gebouwde monumenten  
Bij gebouwde monumenten geldt elke zelfstandige bouwkundige eenheid als zelfstandig onderdeel. 
Een zelfstandige bouwkundige eenheid is een bouwwerk dat zowel in constructief als in functioneel 
opzicht te onderscheiden is van de naastgelegen bouwwerken. Hierbij speelt een eigen toegang en 
de onderlinge bouwkundige afscheiding een belangrijke rol. Voor kerktorens is een uitzondering 
gemaakt. Een kerktoren is voor het Brim 2013 altijd een zelfstandig onderdeel. Bestanddelen van 
gebouwen, bijvoorbeeld appartementen, erkers, keuken uitbouwen, orgels en klokken, zijn nooit 
een zelfstandig onderdeel.  
Zie voor verdere uitleg over de begrippen ‘zelfstandig onderdeel’, ‘zelfstandige bouwkundige 
eenheid’ en voorbeelden de websites www.monumenten.nl en www.cultureelerfgoed.nl en de 
toelichting bij artikel 1 van het Brim 2013 (als PDF-bestand beschikbaar op deze websites). 
 
Als uw beschermd monument bestaat uit meerdere zelfstandige onderdelen, kunt u voor elk 
zelfstandig onderdeel een aparte subsidieaanvraag doen, of u kunt meerdere zelfstandige 
onderdelen in één aanvraag bundelen. Bij die keuze speelt de hoogte van de totale begroting van 
de aanvraag een rol. Het kan voordeliger zijn om een aanvraag per zelfstandig onderdeel te doen 
dan voor een uit meerdere gebouwen bestaand monument als geheel. Dit heeft te maken met een 
van de voorrangscriteria die gelden als er in een jaar meer vraag naar subsidie is dan er budget 
beschikbaar is (zie hierna onder ‘Beschikbaar budget’).  
 
Zelfstandig onderdeel bij groene en archeologische monumenten  
Groene monumenten, zoals een beschermde tuin- en parkaanleg, en archeologische monumenten 
kunnen eigendom zijn van verschillende eigenaren. In dergelijke gevallen geldt als zelfstandig 
onderdeel het gehele deel van het beschermd monument dat aan dezelfde eigenaar behoort  
(in kadastrale percelen uitgedrukt). U kunt voor uw zelfstandig onderdeel van het beschermd 
monument subsidie aanvragen. 
Gebouwde objecten binnen een groenaanleg, zoals bruggen, priëlen, standbeelden, 
grafmonumenten en tuinmuren, gelden in het kader van het Brim 2013 niet als onderdeel van een 
groen monument. Voor deze objecten kunt u een subsidieaanvraag indienen voor gebouwde 
monumenten of onderdelen daarvan (bijlage 1 van het aanvraagformulier). 
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Aanvraag voor meerdere beschermde monumenten? 
Bent u eigenaar van meerdere beschermde monumenten, dan kunt u ook één aanvraag doen voor 
meerdere monumenten tegelijk. Dat kan eventueel uitkomst bieden bij kleinere monumenten of bij 
monumenten waarbij de instandhoudingskosten relatief laag zijn. 
Er wordt namelijk geen subsidie verstrekt indien de subsidiabele kosten onder een bepaald 
drempelbedrag uitkomen. Bij beschermde archeologische monumenten is dat per aanvraag 
€ 3.000,- en bij andere beschermde monumenten € 6.000,-. 
U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van de subsidiabele kosten aan de hand van de 
Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013 (zie de bijlage bij de Sim) 
 
Aanvraag 
Er is een aanvraagformulier voor aanvragen om subsidie op grond van de Sim. Een 
subsidieaanvraag gaat, afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden, vergezeld van 
een aantal in het formulier aangegeven bescheiden. 
Voor de begroting, deel uitmakend van het instandhoudingsplan, is een verplicht model 
vastgesteld. Als structuur is gekozen voor de in de bouwwereld gangbare methodiek van de 
Stichting STABU (Standaardbestek voor de burgerlijke en utiliteitsbouw). 
Professionele organisaties voor monumentenbehoud dienen voor een gecombineerde aanvraag 
gebruik te maken van het specifieke POM-aanvraagformulier dat op aanvraag te verkrijgen is bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Beschikbaar budget 
Om zoveel mogelijk beschermde monumenten in stand te kunnen houden met het beperkte 
budget, geldt voor gebouwde monumenten een maximumbedrag aan subsidiabele kosten waarover 
subsidie kan worden verleend. Dit maximumbedrag is 3 procent van de herbouwwaarde van het 
beschermd monument of zelfstandig onderdeel. Als herbouwwaarde gelden de kosten om een 
beschermd monument of zelfstandig onderdeel in zijn geheel opnieuw te vervaardigen, met 
dezelfde constructie, materiaalsoorten en detaillering. De herbouwwaarde moet zijn geaccepteerd 
door een verzekeraar. 
 
Uitzondering: voor een molen zijn de maximale subsidiabele kosten op grond waarvan het 
subsidiebedrag wordt bepaald ten hoogste € 60.000,-.  
Voor groene monumenten en beschermde archeologische monumenten geldt geen 
maximumbedrag aan subsidiabele kosten. 
 
Subsidiepercentage 
De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren 50 procent van de subsidiabele kosten. 
 
Verschillende budgetten 
Het budget dat voor onderhoudssubsidies beschikbaar is, wordt verdeeld in drie deelbudgetten, 
namelijk een deelbudget voor aanvragen voor: 
 beschermde archeologische monumenten: € 800.000 
 groene monumenten: € 5.000.000 en 
 alle overige monumenten (gebouwde monumenten): € 42.700.000 
 
Verdeelcriteria 
Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend van 1 februari tot en met 31 maart 2013. 
Na sluiting van deze indieningstermijn bekijkt de RCE voor elk van de drie deelbudgetten of het 
subsidiebudget toereikend is. Indien ten laste van het desbetreffende deelbudget meer subsidie 
wordt aangevraagd dan er budget beschikbaar is, dan gelden voor de ingediende aanvragen op 
grond van artikel 14 van de Sim de volgende nadere verdeelcriteria: 
 



De Subsidieregeling instandhouding monumenten in een notendop (indieningsjaar 2013) Blad: 4 
Versie 2012-11-14 

1. allereerst wordt voorrang gegeven aan aanvragen met betrekking tot beschermde monumenten 
of zelfstandige onderdelen die deel uitmaken van een werelderfgoed; 

2. daarna, voor zover het beschikbare budget reikt, krijgen aanvragen van professionele 
organisaties voor monumentenbehoud voorrang; 

3. daarna, voor zover er nog budget resteert, de overige aanvragen. Dit restbudget wordt als 
volgt onderverdeeld: 
- 75% van het restbudget voor aanvragen voor zover betrekking hebbend op gebouwde 
objecten met een herbouwwaarde van minder dan € 8,3 miljoen, groene monumenten of 
archeologische monumenten met subsidiabele kosten van minder dan € 250.000,- en molens; 
- 25% van het restbudget voor aanvragen voor zover betrekking hebbend op gebouwde 
objecten met een herbouwwaarde van € 8,3 miljoen of meer, of groene monumenten en 
archeologische monumenten met subsidiabele kosten van € 250.000 of meer.  

 
Indien het budget ontoereikend is om alle aanvragen binnen een (voorrangs)groep te honoreren, 
komen de aanvragen met de laagste totale kosten in de meerjarenbegroting als eerste voor 
subsidie in aanmerking. 
 
Indieningsvereisten aanvraag 
Elke aanvraag moet voldoen aan een aantal indieningsvereisten. De aanvraag: 

 wordt ingediend op het vastgestelde aanvraagformulier, 
 is leesbaar, volledig ingevuld en ondertekend, 
 is voorzien van alle verplichte bijlagen, en 
 wordt tijdig ingediend (in de periode van 1 februari tot en met 31 maart 2013). 

 
Aanvragen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vóór ingang van de indieningstermijn of na 
afloop daarvan ontvangt, worden afgewezen. Binnen de indieningstermijn maakt de datum van 
indiening niet uit voor de kans op subsidie: een aanvraag ingediend op dag één heeft geen 
voorrang op een aanvraag ingediend op de laatste dag. 
 
Behandeling van de aanvraag 
Als uw aanvraag niet compleet of niet geheel duidelijk is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld. Hierbij wordt vermeld wat er ontbreekt of onduidelijk is. Tevens wordt u een termijn 
geboden waarbinnen u de aanvraag kunt aanvullen of verduidelijken. 
 
Vergunning 
Mogelijk is voor een aantal van de voorgenomen werkzaamheden een vergunning vereist. Dat is 
het geval bij wijziging van het monument of verstoring van het archeologisch monument, waarvan 
zeker bij ingrijpende instandhoudingswerkzaamheden al gauw sprake is. 
Voor wijzigingen van gebouwde en groene monumenten geldt het vereiste van een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is 
gelet op de doorlooptijd van een vergunningprocedure en de indieningsvereisten die daarvoor 
gelden verstandig om hierover in een vroeg stadium vooroverleg te plegen met uw gemeente. 
 
De vergunningplicht voor verstoring van beschermde archeologische monumenten is geregeld in de 
Monumentenwet 1988 (archeologische monumentenvergunning). Deze vergunning vraagt u aan bij 
de gemeente, maar wordt verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor vooroverleg kunt u terecht bij de Rijksdienst. 
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Meer informatie 
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de websites www.cultureelerfgoed.nl en 
www.monumenten.nl. Op beide websites is de volledige tekst van het Besluit rijkssubsidiëring 
instandhouding monumenten 2013 met toelichting te vinden en van de daarbij behorende 
Subsidieregeling instandhouding monumenten. 
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning of de archeologische monumentenvergunning 
kunt u behalve bij uw gemeente ook terecht op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl. 
 
Relevante adressen 
 
  over subsidie 
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 Postadres Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort 
 Telefoon InfoDesk:  033 – 421 74 56 
 E-mail: info@cultureelerfgoed.nl 
 Website: www.cultureelerfgoed.nl 
 
  over lening en aanvullende financieringsmogelijkheden 
  Stichting Nationaal Restauratiefonds 
  Telefoon: 033 – 253 94 39 
  E-mail: info@restauratiefonds.nl 
  Website: www.restauratiefonds.nl 
 
  over fiscale aspecten 
  Belastingdienst Bureau monumentenpanden (BBM) 
  Telefoon: 033 – 450 52 77 
  Website: www.belastingdienst.nl 
 


