Reglement BankGiro Loterij Restauratiefonds

Doel en omvang
1. Het BankGiro Loterij Restauratiefonds is bedoeld om bij te dragen aan restauraties van
kunstwerken en toegepaste kunst in de vaste collecties van – of in zeer langdurig
bruikleen aan – Nederlandse musea die zijn ingeschreven in het Nederlands
Museumregister en die in het jaar van de aanvraag geen beneficiënt zijn van de
BankGiro Loterij.
2. De beurs dient te worden aangewend om een restauratie te laten uitvoeren door een
gekwalificeerde en professionele restaurator.
3. Er wordt in principe aan maximaal vijf restauraties per jaar bijgedragen.
4. De maximale bijdrage is 75% van de restauratiekosten.

Aanvragen
5. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door geregistreerde musea en
omvatten ten minste:
-

een toelichting op het belang van het te restaureren (kunst)werk in de collectie van
het museum;

-

een omschrijving van de conditie en een toelichting op de noodzaak van de
restauratie;

-

een beschrijving van de behandeling, inclusief cv en/of referenties van de beoogde
restaurator;

-

de tijdsplanning en begroting van het project;

-

een beschrijving van de wijze waarop de opgedane kennis van de uitgevoerde
restauratie wordt gedeeld met vakgenoten en/publiek;

-

een beschrijving van de condities waaronder het werk na de behandeling getoond
gaat worden.

6. Het museum is verantwoordelijk voor de bijkomende kosten en voor de kosten van
publicatie van de resultaten van het onderzoek.
7. Aanvragen dienen te worden gericht aan de directeur van de Vereniging Rembrandt,
Denneweg 124, 2514 CL Den Haag en kunnen het hele jaar worden ingediend.

Beoordeling aanvragen

8. De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door de uit ten minste drie leden
bestaande deelcommissie restauraties van de Vereniging Rembrandt, die de aanvragen
beoordeelt op het belang van het behoud van het te restaureren werk.
9. Bij een positief besluit van deze deelcommissie restauraties, wordt de aanvraag
vervolgens beoordeeld door een commissie van vakinhoudelijke deskundigen, die
bestaat uit ten minste drie leden, hierna de adviescommissie. De adviescommissie
beoordeelt het behandelingsvoorstel op onderwerpen als haalbaarheid, gekozen
methodiek en restauratie-ethische overwegingen. De commissieleden worden voor een
termijn van vijf jaar benoemd.
10. De adviescommissie is bevoegd om met de aanvrager in contact te treden over
eventuele noodzakelijk geachte wijzigingen in een ingediend plan.
11. De besluitvorming over de toekenning van de bijdrage uit het BankGiro Loterij
Restauratiefonds ligt bij het bestuur van de Vereniging Rembrandt, dat besluit op basis
van het advies van de deelcommissie restauraties.
12. Bij de toekenning van de bijdrage uit het BankGiro Loterij Restauratiefonds wordt in
overleg met het aanvragende museum een tijdschema voor de uitvoering van de
restauratie gemaakt, waarin ook afspraken worden gemaakt over eventuele
gedeeltelijke bevoorschotting en de data voor tussen- en eindrapportage.
13. Bij in gebreke blijven van de aanvrager ten aanzien van de gemaakte afspraken kan
verdere uitbetaling van de toegekende gelden worden opgeschort.
14. Over de selectie van de aanvragen en over het niet toekennen van een bijdrage uit het
BankGiro Loterij Restauratiefonds wordt niet gecorrespondeerd.

