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Bijlage: Gebouwd monument of zelfstandig onderdeel daarvan

BIJLAGE:

Gebouwd monument of
zelfstandig onderdeel
daarvan

Lees eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/sim.
Indien u subsidie aanvraagt voor meerdere rijksmonumenten of meerdere zelfstandige onderdelen van rijksmonumenten,
vul dan per rijksmonument of zelfstandig onderdeel een exemplaar van de desbetreffende bijlage in.
Geef bij meerdere bijlagen elke bijlage een volgnummer.
		Volgnummer

|

Vraag R6. Gegevens van het (zelfstandig onderdeel van het) rijksmonument
R6.01 Rijksmonumentnummer

|

R6.02	Monumentnaam
(indien van toepassing)

|

R6.03	Heeft deze bijlage betrekking op
een zelfstandig onderdeel?

ja, omschrijving

|

nee
		
Voor een toelichting op zelfstandige onderdelen verwijzen wij u graag naar het speciaal hiervoor opgestelde informatieblad Zelfstandig
onderdeel op www.monumenten.nl/sim.
R6.04 Adres

|
Postcode									Plaats

R6.05 Postcode en plaats

											|

R6.06	Wat is het huidige gebruik van
het rijksmonument?

|

R6.07	Is het rijksmonument of
zelfstandig onderdeel voor meer
dan 50% van de oppervlakte voor
bewoning in gebruik?

ja, toelichting:		

|

nee

R6.08a	Is het rijksmonument of
zelfstandig onderdeel volgens
de Sim aan te merken als een
kerkgebouw?

ja		

nee (ga verder met R7)

R6.08b	Zal het kerkgebouw gedurende
de gehele instandhoudingsperiode
2019 t/m 2024 een functie hebben
(bestendig worden gebruikt)?

ja		

nee

= aankruisen wat van toepassing is
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Vraag R7. Financiële en fiscale aspecten
R7.01	
Voor de totale kosten die voor dit rijksmonument of zelfstandig onderdeel met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid zijn, is de bij deze aanvraag te voegen meerjarenbegroting in RCE-model leidend. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed neemt de totale kosten dan ook hiervan over. Controleer dan ook de bedragen die in de
begroting staan opgenomen.
		 Voeg een dvd, cd-rom of USB-stick toe met daarop de opgestelde Excel-meerjarenbegroting in RCE-model (zie R8.02).
R7.02a	
Kan de eigenaar de btw over de
instandhoudingswerkzaamheden
terugvorderen of verrekenen?

ja		

nee

		Let op! Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, gaan wij er vanuit dat u de volledige btw kunt verrekenen of terugvorderen.
Kunt u slechts een bepaald gedeelte van de btw terugvorderen, geef dan in de begroting aan welk percentage van de btw u kunt
verrekenen of terugvorderen.
R7.02b Btw-nummer eigenaar
R7.03	Wat is de door een verzekeraar
geaccepteerde herbouwwaarde
van het rijksmonument of
zelfstandig onderdeel
(m.u.v. molens)?

|
|€

		Lees eerst de toelichting bij deze vraag. Let op! De herbouwwaarde dient u te bewijzen door het overleggen van een verklaring van een
verzekeraar. Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u naar het Informatieblad
Herbouwwaarde op www.monumenten.nl/sim.
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R7.04	Hieronder treft u een aantal situaties aan die in het kader van de Sim van invloed kunnen zijn op het subsidiabel
verklaren van werkzaamheden en/of het verlenen van een subsidie. Geef hieronder aan of van een of meer situaties
sprake is. Indien de situatie van toepassing is, vermeld dan ook in de meerjarenbegroting welke kosten het betreft.
• Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting zijn geheel
of gedeeltelijk gesubsidieerd op grond van een andere rijkssubsidieregeling

ja		

nee

• Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting kunnen geheel
of gedeeltelijk worden gedekt uit de vergoeding van enige verzekering

ja		

nee

• Kosten van bepaalde werkzaamheden in de meerjarenbegroting komen door
een andere subsidie of bijdrage voor meer dan 50% niet voor rekening van de eigenaar

ja		

nee

• Is er voor het rijksmonument of zelfstandig onderdeel instandhoudingssubsidie
verleend voor één van de volgende periodes: 2014 t/m 2019, 2015 t/m 2020,
2016 t/m 2021, 2017 t/m 2022 of 2018 t/m 2023?

ja		

nee

• In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk
door de eigenaar zelf of door vrijwilligers worden uitgevoerd

ja		

nee

• In de meerjarenbegroting zijn werkzaamheden opgenomen die geheel of gedeeltelijk
worden uitgevoerd door de eigenaar en/of zijn personeel binnen het kader van een
door de eigenaar gedreven onderneming

ja		

nee

• Zijn er kosten in de begroting opgenomen voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2019
worden uitgevoerd? (zie de toelichting, deze werkzaamheden zijn niet subsidiabel)

ja		

nee

• De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wijken af van de in het
inspectierapport als (meest) urgent aangemerkte werkzaamheden.

ja		

nee

• Worden de (meest) urgente werkzaamheden uitgevoerd in de instandhoudingsperiode
2019 t/m 2024 uitgevoerd?

ja		

nee

• De (meest) urgente werkzaamheden uit het inspectierapport worden zonder rijkssubsidie
uitgevoerd in de instandhoudingsperiode 2019 t/m 2024

ja		

nee

		 Geef hieronder de reden aan:
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Vraag R8. Verplicht bij te voegen stukken:
R8.01 V
 erklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het (zelfstandig onderdeel)
van het rijksmonument (m.u.v. molens). Twee soorten verklaringen worden als bewijs geaccepteerd:
1)	een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring van een verzekeraar waaruit de
herbouwwaarde blijkt, of:
		 2)	een verklaring van een verzekeraar waarin wordt verklaard dat zij een bepaalde opgave van de
herbouwwaarde door een taxateur accepteren.

Bijgevoegd?
ja		

nee

R8.02	
een meerjarenbegroting per rijksmonument of zelfstandig onderdeel volgens het door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed vastgestelde model (in de vorm van een Excel-bestand). Het model
inclusief een handleiding voor het invullen hiervan kunt u vinden op www.monumenten.nl/sim. Het
model en het bijbehorende wachtwoord mogen niet worden aangepast. Zonder meerjarenbegroting
kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

ja		

nee

R8.03	een actueel inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar) per rijksmonument of per zelfstandig onderdeel waarin de huidige technische staat wordt beschreven van het gehele rijksmonument. Het
rapport dient inzicht te geven in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast
moet het adviezen bevatten over de uit te voeren instandhoudingswerkzaamheden in volgorde van
urgentie en de termijnen van aanpak. Dit rapport moet opgesteld zijn door een ter zake deskundige.
Zonder actueel inspectierapport kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

ja		

nee

R8.04	
actuele overzichtsfoto’s voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto’s die een
duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele monument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving (4 tot maximaal 10 foto’s).*

ja		

nee

R8.05	
actuele detailfoto’s voor zover niet opgenomen in het inspectierapport. Dit zijn foto’s die,
in aanvulling op de overzichtsfoto’s van onderdelen van het rijksmonument of zelfstandig
onderdeel, een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek/de gebreken
(10 tot maximaal 25 foto’s).

ja		

nee

ja		

nee

Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze verklaring het desbetreffende taxatierapport mee te
sturen. Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. U dient in elk geval een verklaring van de
verzekeraar te overleggen. Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Voor meer informatie over de herbouwwaarde en hoe u deze kunt bewijzen, verwijzen wij u graag
naar het speciaal hiervoor opgestelde Informatieblad Herbouwwaarde op www.monumenten.nl/sim.

		
*De foto’s als bedoeld bij R8.04 en R8.05 dienen in kleur te zijn, genummerd, voorzien van een opnamedatum,
korte toelichting op hetgeen in beeld is gebracht en van welke plek/richting ze zijn gemaakt (afdruk/print:
minimaal 10 x 15 cm groot; digitaal: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels en 300 dpi).
R8.06 V erplicht bij een aanvraag van meer dan € 25.000,-:
Een werkomschrijving of indien er sprake is van uitgebreide werkzaamheden een bestek.
Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaam
heden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten. In de werkomschrijving moet,
om de kwaliteit van de voorgenomen werkzaamheden inzichtelijk te maken, het volgende zijn
opgenomen: welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat is de omvang van de voorgenomen
werkzaamheden, de locatieaanduiding, materiaaltoepassing en eventuele (kleur)afwerking.
= aankruisen wat van toepassing is
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Bijgevoegd?

			
		Voor het opstellen van de werkomschrijving kan gebruik gemaakt worden van uitvoeringsricht
lijnen (URL). De relevante uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de
manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd om aantasting van de
monumentale waarde zoveel mogelijk te voorkomen. Een overzicht van reeds beschikbare en in
ontwikkeling zijnde uitvoeringsrichtlijnen is bijvoorbeeld te vinden op de website van de Stichting
Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
		Een instandhoudingsplan gaat uit van normale onderhoudswerkzaamheden. Indien er buiten deze
werkzaamheden ook plaatselijk ingrijpende werkzaamheden worden opgenomen, moet de
werkomschrijving voor deze onderdelen worden aangevuld met bestekparagrafen.
		Een bestekparagraaf moet duidelijk en volledig zijn opgesteld volgens (bijvoorbeeld) de bestek
systematiek STABU (Standaardbestek Utiliteitsbouw). Hierin moet zijn opgenomen een beschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de
wijze van uitvoering/verwerking, de wijze van verwerking van de materialen, enz. Bij het bestek
horen bestektekeningen waarop de werkzaamheden duidelijk zijn aangegeven. Voor het maken
van een ingrijpend onderhoudsplan op bestekniveau kan contact opgenomen worden met
architecten die aantoonbaar ervaring hebben met onderhoud/restauratie van monumenten. Deze
zijn onder andere te vinden via de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
en de branchevereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM).
Voor meer informatie over de eisen en vorm van een werkomschrijving en bestek verwijzen wij u naar de website:
www.monumenten.nl/sim
R8.07	
Verplicht bij een aanvraag voor een zelfstandig onderdeel (m.u.v. kerktorens):
een tekening waarop de indeling en omvang van het zelfstandig onderdeel duidelijk wordt
weergegeven, alsmede de afbakening ten opzichte van de aangrenzende zelfstandige onderdelen.

ja		

nee

R8.08	Het uitgangspunt van de Sim is dat de subsidie bestemd is voor onderhoud. Indien er sprake blijkt
van meer dan reguliere werkzaamheden en/of beperkt herstel, zijn in aanvulling op het inspectierapport voldoende gegevens en bijlagen nodig waaruit de technische of fysieke staat van het
rijksmonument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de
ingrepen nader wordt onderbouwd. Hierbij kunt u denken aan:

ja		

nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een dakplattegrond;
gevelaanzichten;
doorsnede(n);
constructiedetails;
een bouwfysisch rapport;
een constructierapport;
een decoratie-/kleurrapport;
een materiaalaantastingsrapport/materiaaltechnisch rapport;
een advies behandelingsmethode/rapport preventieve aspecten;
een bouwhistorisch rapport.
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Er kan jaarlijks slechts één keer subsidie voor een monument worden verleend. Om die reden kunt u naast deze aanvraag dan ook niet
(via een andere weg) een tweede (identieke) aanvraag voor hetzelfde rijksmonument/zelfstandig onderdeel indienen.
Wij verzoeken u om zorgvuldig te controleren dat alle benodigde gegevens en verplichte stukken bij de aanvraag zijn gevoegd.
Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.
Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de InfoDesk van de RCE.
Contactgegevens: info@cultureelerfgoed.nl of 033 - 421 74 56.

Ruimte voor opmerkingen:
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