
Gebouwde rijksmonumenten

Bij gebouwde rijksmonumenten geldt elke zelfstandig bouw
kundige eenheid als zelfstandig onderdeel. Een zelfstandig 
bouwkundige eenheid is een bouwwerk dat in zowel constructief 
als functioneel opzicht te onderscheiden is van de naastgelegen 
bouwwerken. Dat wil zeggen dat het geheel bouwkundig 
gescheiden moet zijn van aangrenzende bebouwing, een eigen 
toegang moet hebben en afzonderlijk te gebruiken moet zijn.

In het kort:
• Eén onroerende zaak geldt in principe als één zelfstandig 

bouwkundige eenheid;
• In het algemeen zullen vrijstaande bouwwerken worden 

aangemerkt als zelfstandig bouwkundige onderdelen;
• Bij aan elkaar vast gebouwde bouwwerken kan worden 

gesproken van verschillende zelfstandig bouwkundige een
heden, als ze in constructief én in functioneel opzicht van  
elkaar gescheiden zijn. Dit gaat vrijwel altijd op voor:
 - tweeondereenkap woningen. Dit wordt gezien als twee 

zelfstandig bouwkundige eenheden. Maar ook bijvoorbeeld 
een kerk met een aangebouwde kerkhofmuur of een molen 
op een vestingmuur;

 - een woonblok met doorlopend dak (bijvoorbeeld bij 
rijtjeshuizen). Hiervoor geldt elke verticale eenheid van 
fundering tot en met het dak als één zelfstandig onderdeel.

Een toren van een kerkgebouw is altijd een zelfstandig onderdeel, 
ook al is deze constructief en functioneel verweven met het 
kerkgebouw.

Niet-zelfstandige onderdelen
Appartementen, bijvoorbeeld in een woonblok of flat zijn 
bouwkundig niet zelfstandig en worden dus niet als zelfstandig 
onderdeel aangemerkt. Net als bestanddelen van een onroerende 
zaak, zoals aan of uitbouw, kap, fundering, gevel of een orgel in 
een kerk. Hiervoor kan geen aparte subsidieaanvraag worden 
ingediend.

Groene en archeologische rijksmonumenten
Groene monumenten, zoals een tuin en parkaanleg, en archeo
logische monumenten kunnen uit meerdere zelfstandige onder delen 
bestaan door gedeeld eigenaarschap. Het deel dat aan dezelfde 
eigenaar behoort (in kadastrale percelen uitgedrukt) is dan een 
zelfstandig onderdeel. De subsidieaanvraag geldt altijd voor al uw 
percelen binnen de aanleg of archeologisch monument. U kunt dus 
niet zelf een zelfstandig onderdeel afsplitsen.

Voor objecten binnen een groenaanleg, zoals bruggen, priëlen, 
standbeelden, grafmonumenten en tuinmuren dient u apart een 
subsidieaanvraag in te dienen voor gebouwde monumenten of 
zelfstandige onderdelen daarvan.

Subsidieaanvraag splitsen of combineren?
Als uw beschermd monument uit meerdere zelfstandige onder
delen (bijvoorbeeld een kerk en een toren) bestaat, kunt u naar 
keuze een gecombineerde of voor elk zelfstandig onderdeel een 
aparte subsidieaanvraag doen. Een gecombineerde aanvraag is 
vooral interessant als voor een van de zelfstandige onderdelen het 
onderhoudsbudget niet boven het subsidiabele drempelbedrag 
zou komen. In andere situaties is splitsen juist interessant om een 
grotere kans te maken op subsidietoewijzing. Als er meer subsidie 

Informatieblad  
Zelfstandig onderdeel
Een zelfstandig onderdeel van een rijksmonument is de kleinste 
eenheid waarvoor u instandhoudingssubsidie kunt aanvragen. 
Wat als een zelfstandig onderdeel wordt gezien, verschilt voor 
gebouwde en voor groene en archeologische rijksmonumenten.



wordt aangevraagd dan er budget is, hebben aanvragen met een 
lagere totale begroting voorrang.

Het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen
Specifieke informatie met betrekking tot (het invullen van) de 
vragen en indieningsvereisten omtrent zelfstandige onderdelen 
kunt u vinden in de toelichting op de vragen in de digitale 
aanvraagmodule en de toelichting op het analoge 
aanvraagformulier.

Meer informatie
Subsidieregeling instandhouding monumenten
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Voorbeelden

Een groen monument bestaande uit drie ongelijke percelen toebehorend aan drie verschillende 
eigenaren. Elk kan voor zijn eigen perceel een subsidieaanvraag doen als zelfstandig onderdeel.  
Dit voorbeeld kan overigens ook gelden voor een archeologisch monument.

Voor de meeste gebouwde monumenten geldt de vuistregel dat het pand van fundering tot en met dak 
één zelfstandige bouwkundige eenheid is en niet verder op te splitsen is in zelfstandige onderdelen.  
Een etage of appartement geldt dus niet als zelfstandig onderdeel.
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Bij deze hofjeswoningen is elke woning een zelfstandige bouwkundige eenheid en daarmee een 
zelfstandig onderdeel van dit monument.
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Bij kerkgebouwen gelden zowel de toren(s) als de rest van de kerk als zelfstandig onderdeel. Een 
kerktoren is ook een zelfstandig onderdeel als hij geen zelfstandige bouwkundige eenheid is.
Pastorieën, kosterswoningen en dergelijke gelden nooit als kerkgebouw en worden beschouwd als 
woonhuis.
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Bij boerderijen gelden schuur, stal en woonhuis altijd als zelfstandige onderdelen zelfs als ze aan 
elkaar vast zijn gebouwd. Ook de andere vrijstaande bouwwerken op het boerenerf zijn zelfstandige 
onderdelen.

Bij kastelen/buitenplaatsen/landhuizen geldt het hoofdhuis meestal als één zelfstandige bouw
kundige eenheid. Hierbij geldt niet  zoals bij kerktorens  dat een toren een zelfstandig onderdeel is.
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Bij bedrijfsgebouwen komen soms onderlinge verbindingen door middel van luchtbruggen voor. 
Ondanks een dergelijke verbinding blijven de verschillende gebouwen aparte zelfstandige bouw
kundige eenheden. Elk gebouw waaruit het monument bestaat, is dus een zelfstandig onderdeel.  
Tot welke zelfstandige bouwkundige eenheid een luchtbrug wordt gerekend, maakt niet uit. Een 
luchtbrug is zelf echter geen zelfstandige bouwkundige eenheid.
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Een hek is meestal een zelfstandig onderdeel. In onderstaand voorbeeld kan behalve het hekwerk 
ook het geheel van draaiende delen en hekpijlers één zelfstandige bouwkundige eenheid worden 
aangemerkt, en daarmee een zelfstandig onderdeel.

Molens zijn zelfstandige bouwkundige eenheden.
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