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De Opengestelde Monumenten-Lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de 
coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. Met de Opengestelde 
Monumenten-Lening wordt de liquiditeitsbehoefte afgedekt die is veroorzaakt door deze inkomstenderving. Dit zorgt voor extra liquiditeit om  
(toekomstig) behoud van uw monument(en) op niveau te houden en voor kosten die voortvloeien uit het weer toegankelijk maken van de monumenten. 

  In dit actieplan geeft u door het beantwoorden van onderstaande vragen een onderbouwing van het ingevulde ‘corona inventarisatieformulier  
opengestelde monumenten’. 

  Met een positieve, realistische blik op de toekomst legt u uit hoe de lening toekomstperspectief biedt en welke stappen u gaat zetten om het verlies 
aan omzet/inkomsten weer in te lopen om financieel gezond te worden en te blijven. 

 Dit Actieplan graag digitaal invullen, opslaan op uw PC en uploaden in uw ‘MijnRestauratiefonds omgeving’.
  Indien u eerder een Opengestelde Monumenten-Lening heeft aangevraagd, dan kunt u verwijzen naar het eerdere actieplan en waar nodig een 

actueel beeld geven op basis van de meest recente inzichten en uw verwachtingen voor 2022.

Opengestelde Monumenten-Lening

Actieplan 
Voor het aanvragen van een Opengestelde Monumenten-Lening 

Gegevens

 
Naam aanvrager 

Vraag 1

Antwoord 

In het ‘corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten’ dient u aan te geven in een keuzemenu waaruit blijkt dat u primair  
of overwegend instandhouding van monumenten nastreeft. Kunt u dit verder onderbouwen?

Vraag 2

Antwoord 

Verwacht u langdurig (2020, 2021 en 2022) verlies van omzet/inkomsten? 
Zo ja, voor welk deel van de omzet/inkomsten en waarop is deze verwachting gebaseerd?
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Vraag 3

Antwoord 

Wellicht kunt u dit verlies aan omzet/inkomsten (deels) uit eigen middelen/liquide reserves aanvullen. Welke onttrekking aan de  
bestaande liquiditeiten vindt u nog verantwoord en welke niet meer in relatie tot (toekomstig) behoud van monumenten (zie vraag 4)? 

Vraag 4

 Uitstel onderhoud/restauratie

 Alleen de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren

 Opschorting of korting bij uitvoerder vragen

 Zelfwerkzaamheid

 Werving extra middelen

 Anderszins? 

Graag kort toelichten:

Heeft dit verlies aan omzet/inkomsten gevolgen voor onderhouds- en restauratieplannen? Zo ja, hoe wilt u deze gevolgen opvangen?
(Meerdere antwoorden mogelijk en licht uw antwoord a.u.b. toe)

Vraag 5

Antwoord 

Hoe geeft de Opengestelde Monumenten-Lening ten behoeve van de tijdelijke  liquiditeitsbehoefte (investerings- en/of werkkapitaalbehoefte) 
uw monument(en) en/of organisatie toekomstperspectief om financieel gezond te worden of te blijven?
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Vraag 6

Antwoord 

Welke overige (generieke) overheidsmaatregelen (o.a. Tozo, TOGS, TVL, NOW, lening onder de BMKB) heeft u benut of gaat u nog benutten? 
En waarom biedt dit onvoldoende dekking?

Vraag 7

 

 Aanbod aanpassen

 Openstellingstijden aanpassen

 Entreegelden aanpassen

 Verhuurprijzen aanpassen

 Samenwerken met andere organisaties

 Arrangementen organiseren

 Organiseren van kleinschalig publieksaanbod

 Online aanbod ontwikkelen

 Inkrimpen van personeelsbestand

 Reduceren van kosten

 Fondswerving, zoals sponsoracties of ‘Wordt vriend van ...’ acties 

 Anderszins? 

Graag kort toelichten:

Welke nog niet genoemde stappen gaat u zetten of overweegt u om uw monument(en) en/of organisatie financieel gezond en  
toekomstbestendig te houden of te maken? (Meerdere antwoorden mogelijk en licht uw antwoord a.u.b. toe)
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Vraag 8

Antwoord 

U heeft de mogelijkheid om de aflossing maximaal 3 jaar uit te stellen. Er komt een moment waarop u naast de rente ook aflossing moet gaan 
betalen. Op welke wijze is de betaling van rente en aflossing geborgd tijdens de looptijd van de lening?
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