
Het begrip herbouwwaarde en het subsidiebedrag

Wat is de herbouwwaarde van een monument?
Met herbouwwaarde worden de kosten bedoeld voor de complete 
wederopbouw van een gebouw – en alles wat daar aan vast zit 
- met de oorspronkelijke constructie, materialen en detaillering. 
De herbouwwaarde is belangrijk omdat deze bepalend is voor de 
subsidiehoogte voor een gebouwd monument.

Waarom is de herbouwwaarde bepalend voor het subsidie bedrag?
Door de herbouwwaarde als uitgangspunt te nemen kunnen alle 
soorten monumenten al naar gelang hun omvang en bijzonderhe-
den – van groot tot klein, van eenvoudig tot rijk gedetailleerd - 
een evenredig deel van de onderhoudskosten met subsidie 
afdekken. Een gebouwd monument met een hoge herbouwwaar-
de kan dus in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag 
dan een gebouwd monument met een lagere herbouwwaarde.

Hoe wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald?
De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt de helft van de 
zogenaamde “subsidiabele kosten.” De subsidiabele kosten is het 
totaal aan kosten van onderhoud dat voor subsidie in aanmerking 
zou kunnen komen.
Let op! Vanwege het beperkte budget voor instandhoudings-
subsidie bedragen deze subsidiabele kosten maximaal 3% van de 
herbouwwaarde van het monument of zelfstandig onderdeel 

daarvan. Dus als bijvoorbeeld uw gebouwd monument een 
herbouwwaarde heeft van 1.000.000 euro, dan bedragen deze 
maximale subsidiabele kosten 3% daarvan, namelijk 30.000 euro. 
Het maximumbedrag wat u aan subsidie zou kunnen krijgen 
bedraagt in dat geval 60% van dit bedrag, dus 18.000 euro.  
De andere helft komt voor uw rekening.

Zijn er monumenten waarvoor de herbouwwaarde niet  
relevant is?
Voor molens zijn de maximale subsidiabele kosten op grond 
waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald € 60.000,- ongeacht 
de herbouwwaarde. Ook bij groene en archeologische monumen-
ten is de herbouwwaarde niet van toepassing.

Het bewijzen van de herbouwwaarde

Hoe kan ik de herbouwwaarde bewijzen?
U kunt de herbouwwaarde bewijzen door bij de aanvraag een 
verklaring van een verzekeraar mee te sturen. 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 

deze een bepaalde opgave van de herbouwwaarde door een 
taxateur accepteert. 
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In dit informatieblad wordt u uitgelegd wat de herbouwwaarde is 
en welke bewijsstukken door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed worden geaccepteerd.



Let op! In geval van verklaring nummer 2 dient u bij deze 
verklaring het betreffende taxatierapport mee te sturen. 
Alleen het sturen van een taxatierapport is NIET voldoende. 
U dient sowieso een verklaring van de verzekeraar te 
overleggen. Zonder deze verklaring kan uw aanvraag niet in 
behandeling worden genomen.

De herbouwwaarde is doorgaans bij het afsluiten van een 
opstal- of andere woonverzekering bepaald en is te vinden op  
uw verzekeringspolis. In veel gevallen is de herbouwwaarde de 
verzekerde som. (NB; heeft u uw monument voor een deel 
verzekerd, zie dan verderop in dit informatieblad.) Verklaring 
nummer 1 wordt het vaakst gehanteerd. Verklaring nummer 2 
wordt gebruikt als het monument niet verzekerd is.

Het bepalen van de herbouwwaarde

Wat wordt meegerekend om de herbouwwaarde te bepalen?
Het gebouw en alles wat daar aan vast zit en zonder breekwerk 
niet is te scheiden. De opstal in verzekeringstermen. Daaronder 
vallen bijvoorbeeld een preekstoel, orgel of luidklok. Ook een 
schouw, lambrisering of tegeltableau zijn onderdeel van het 
gebouw en mogen dus worden meegenomen in de 
herbouwwaarde.

Losse inventaris (inboedel) als beelden, kroonluchters, meubilair 
of schilderijen maakt geen onderdeel uit van het gebouw en de 
vervangingskosten kunnen daarom niet worden meegenomen in 
de herbouwwaarde die u invult op de subsidieaanvraag. Als op de 
polis ook dergelijke losse inventaris is meeverzekerd moet u die 
waarde aftrekken van het totaal verzekerde bedrag om tot de 
herbouwwaarde te komen.

Hoe bepaal ik de herbouwwaarde als die nog niet bekend is?
In het algemeen geldt als advies; laat het monument verzekeren. 
De verzekeraar zal dan een herbouwwaarde vaststellen. Een 
andere optie is om de herbouwwaarde door een taxateur te laten 
bepalen en die te laten bevestigen door een verzekeraar. Let er 
dan wel op dat alleen het sturen van een taxatierapport niet 
voldoende is! Zonder verklaring van een verzekeraar kan uw 
aanvraag niet verder in behandeling worden genomen.

Kan ik ook subsidie aanvragen voor kleine monumenten?
Kleine monumenten als een bakhuisje, duiventil, prieel, schuur of 
tuinmuur zijn doorgaans niet apart verzekerd waardoor er ook 

geen herbouwwaarde van bekend is. Een subsidieaanvraag voor 
alleen een dergelijk klein monument is daarom niet mogelijk. Wel 
kunt u een eventuele overwaarde van een ander groter monument 
gebruiken om voor het onderhoud van een klein monument 
subsidie aan te vragen. Er is sprake van overwaarde als de 
onderhoudskosten van een monument of zelfstandig onderdeel 
lager zijn dat het maximum bedrag aan onderhoudskosten 
waarvoor u subsidie kunt krijgen, de zogenaamde maximale 
subsidiabele kosten.
Als u een klein monument op deze manier laat “meeliften” in de 
aanvraag van een groter monument met overwaarde, mag in dit 
geval op de bijlage gebouwd van het kleine monument worden 
verwezen naar de herbouwwaarde van het grotere monument.

Hoe bereken ik die overwaarde?
Stel dat een monument een herbouwwaarde van €5 miljoen 
heeft, dan zijn de maximaal subsidiabele kosten 3% daarvan: 
€150.000. Als de eigenaar een plan heeft met een begroting van 
€100.000 dan bedraagt de overwaarde in dat geval €50.000. 
Daaruit kunnen de kosten voor het kleine monument worden 
meegefinancierd.

Bijzondere situaties

Ik heb mijn monument maar voor een deel van de herbouw-
waarde verzekerd. Is dat van invloed?
Als slechts een deel van de herbouwwaarde is verzekerd (ook wel 
de vorkclausule genoemd) maakt dat voor de subsidieaanvraag 
niet uit. U vult op het aanvraagformulier de herbouwwaarde in 
ongeacht de verzekerde waarde.

Ik wil voor meerdere gebouwde monumenten tegelijk subsidie 
aanvragen, hoe doe ik dat?
U vult dan voor elk monument afzonderlijk een bijlage gebouwd in 
met daarin de herbouwwaarde van het betreffende object.  
Van elk van de objecten moet u de afzonderlijke herbouwwaarde 
bewijzen.
In het geval dat meerdere monumenten op één polis met een 
gezamenlijke herbouwwaarde staan en u vraagt voor al die 
monumenten subsidie aan, dan kunt u volstaan met het aange-
ven van die gezamenlijke herbouwwaarde op de eerste bijlage 
gebouwd. In de andere bijlage(n) gebouwd kunt u daar naar 
verwijzen. Bevat de vermelde herbouwwaarde op de polis echter 
ook monumenten waarvoor u geen subsidie aanvraagt, dan moet 
u uw verzekeraar vragen om de herbouwwaarde te splitsen.
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Ik wil voor één monument uit mijn bezit subsidie aanvragen, 
hoe doe ik dat?
U kunt voor elk monument afzonderlijk subsidie aanvragen.  
Als uw polis echter één herbouwwaarde aangeeft voor meerdere 
monumenten tezamen, dan dient u een splitsing van de herbouw-
waarde op te vragen bij de verzekeraar zodat deze alleen betrek-
king heeft op het monument of zelfstandig onderdeel waarvoor  
u de subsidie aanvraagt.

Ik ben wel verzekerd, maar de herbouw- of verzekerde waarde 
wordt niet op mijn polis vermeld. Hoe kan ik alsnog een goede 
onderbouwing aanleveren?
Op het moment dat de herbouw- of verzekerde waarde ontbreekt 
op de meest recente polis, kan ook worden volstaan met een polis 
uit voorgaande jaren waaruit de herbouw- of verzekerde waarde 
blijkt. Een andere mogelijkheid is een offerte of schriftelijke 
verklaring van de verzekeraar te overhandigen waarin de waarde 
is opgenomen. Als laatste optie kan een door de verzekeraar 
geaccepteerde taxatie bijgevoegd worden waaruit de herbouw-
waarde blijkt.
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