
Subsidie of lening

Hoe kies ik de regeling voor de restauratie en onderhoud van een rijksmonument?

Ja Nee

Ja Nee Ja Nee

Bent u particulier 
eigenaar en wordt 

het monument 
(gedeeltelijk) 
bewoond? 

Bent u particulier 
eigenaar en wordt 

het monument 
(gedeeltelijk) 
bewoond? 

 

Praktijk

Meer informatie? Neem contact op met afdeling Voorlichting & Financiering van het 
Nationaal Restauratiefonds via telefoonnummer 088 - 253 90 20

Subsidie onderhoud en restauratie (woonfunctie)

Subsidie onderhoud (niet-woonhuismonument)

Laagrentende lening restauratie en onderhoud
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Restauratiefonds.

Maak voor dezelfde werkzaamheden een keuze 
uit een subsidie of lening

Is uw 
rijksmonument 
aangemerkt als 
woonhuis in het 

monumentenregister?
Kijk op 

www.monumentenregister.nl

Woonhuis Stadsvilla met praktijk Woonboerderij Herbestemd industrieel pand

Aanvullende kosten?
Maak dan gebruik 

van de Monumenten-
hypotheek

Ook 
verduurzamen?
Maak dan gebruik

van een laagrentende 
lening voor

duurzaamheid.

Kies voor 
subsidie of lenen
Regel je aanvraag.

Subsidie
aan te vragen bij 

de Rijksdienst voor 
het Cultureel 

Erfgoed.

Lening
aan te vragen bij

het Restauratiefonds.

Resterende kosten?
Maak dan gebruik 

van de Monumenten-
hypotheek

Ook 
verduurzamen?
Maak dan gebruik

van een laagrentende 
lening voor

duurzaamheid.

of de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  033 - 421 7 456

Uitgebreidere informatie:
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% van de 
kosten

Doel Vaststelling kosten MaximumMinimum 

Subsidie onderhoud en 
restauratie (woonfunctie)

Subsidie onderhoud 
(niet-woonhuismonument)

Laagrentende lening 
restauratie en onderhoud

38%

60%

100%

Restauratie en/of 
onderhoud

Restauratie en/of 
onderhoud

Met name onderhoud

Bij > € 70.000 is 
inspectierapport verplicht.

Kosten gemaximeerd op 
3% van de herbouwwaarde 
over de periode van 6 jaar.

€ 10.000.000€ 10.000

Geen

€ 6. 000

Achteraf
Met uitzondering van > € 70.000, dan is 
beoordeling vooraf door Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed mogelijk.

Voor- en achteraf
Toekenning vooraf en uiteindelijke vast-
stelling door Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed o.b.v. prestatie indien > € 25.000. 

Voor- en achteraf
Vooraf o.b.v. bepaling kosten door 
bouwkundig bureau en achteraf o.b.v. 
vaststelling door het Restauratiefonds.


