
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen, 27 september 2022  
Ons kenmerk 39/5.5/2022001480  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Beheerovereenkomst Drents Museum en Overeenkomst aankoop-
fonds Drents Museum  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de vaststelling en ondertekening door gedepu-
teerde Vedelaar namens ons college van de Beheerovereenkomst Drents Museum 
en de Overeenkomst aankoopfonds Drents Museum. 
 
Inleiding 
Met het Drents Museum heeft de provincie Drenthe verschillende overeen- 
komsten. Momenteel zijn er twee klaar voor ondertekening door partijen, na- 
melijk de actualisatie van de Beheerovereenkomst en een nieuwe overeenkomst 
voor een aankoopfonds.  
 
Beheerovereenkomst Drents Museum 
Het Drents Museum beheert en onderhoudt de collectie van de provincie Drenthe 
op basis van de ‘Overeenkomst inzake bruikleen van de museumcollectie, de  
eigendom van aan de collectie toe te voegen en af te stoten zaken en de ter- 
beschikkingstelling van archiefbescheiden’ uit 2002. In deze overeenkomst zijn af-
spraken gemaakt over bruiklenen, onderhoud, restauratie, nieuwe aanwinsten en 
ontzamelingen. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan het ter beschikking stellen 
van archiefbescheiden. 
 
De overeenkomst is inmiddels verouderd, omdat de wijze van verzekeren is ge-
wijzigd, de archiefbescheiden niet meer van toepassing zijn en er destijds geen 
rekening was gehouden met een mogelijk aankoopfonds.  
Daarbij komt dat het eigenaarschap van nieuwe aanwinsten scherper beschreven 
mag worden. Er is daarom een nieuwe overeenkomst opgesteld door onze huis-
advocaat TRIP in overleg met het Drents Museum. In het kort is in de nieuwe be-
heerovereenkomst het volgende gewijzigd: 
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• Het eigendom van de museumcollectie is scherper beschreven (artikelen 1 en 6). 

• De eisen voor wat betreft beheer en behoud van de collectie zijn geactualiseerd 
(artikel 2). 

• Wij hebben een mogelijkheid tot inspectie in de overeenkomst opgenomen (ar-
tikel 4). 

• De regels wat betreft bruiklenen van het Drents Museum aan derden zijn nader 
beschreven (artikel 5). 

• De afspraken wat betreft aankoop en afstoting van de collectie zijn vastgelegd 
(artikel 6). 

• De provincie heeft de collectie, op verzoek van het Drents Museum en in lijn 
met de landelijke ontwikkelingen, per 1 april 2022 alleen verzekerd tegen her-
stelbare schade. Dit is verwerkt in de nieuwe overeenkomst (artikel 7). 

 
Overeenkomst aankoopfonds 
Het museum heeft in 2021 kenbaar gemaakt om een apart aankoopfonds te  
willen realiseren om snel te kunnen handelen als er een relevant kunstwerk op de 
markt komt. Een goed voorbeeld hiervan was de aankoop van het schilderij  
Onkruid verbrande boer van Vincent van Gogh door het Drents Museum samen 
met het Van Gogh Museum in november 2019. De overeenkomst aankoopfonds 
Drents Museum maakt dat in een toekomstige vergelijkbare situatie snel ge- 
handeld kan worden.  
Dit aankoopfonds willen zij onderbrengen onder de Stichting Steunfonds Drents 
Museum, dat is opgericht in 2004. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn hierover 
verschillende gesprekken gevoerd met het museum vanuit de gedachte dat de 
provincie Drenthe als subsidieverstrekker optimaal zicht en grip wil houden op de 
publieke middelen die van de Stichting Drents Museum naar het aankoopfonds 
onder de Stichting Steunfonds Drents Museum gaan.  
 
Er is een overeenkomst aankoopfonds opgesteld waarin de afspraken tussen de 
Stichting Drents Museum, de Stichting Steunfonds Drents Museum en de  
provincie zijn vastgelegd.  
In het kort staat in de overeenkomst aankoopfonds het volgende beschreven: 
• doel van het aankoopfonds is om grote aankopen te doen ten behoeve van 

het Drents Museum en daarmee de museumcollectie in belangrijke mate te 
versterken; 

• de gelden kunnen slechts worden aangewend voor de aankoop van kunst- 
objecten door het Drents Museum; 

• de aangekochte objecten gaan in eigendom toebehoren aan de provincie, zo-
als beschreven in de beheerovereenkomst; 

• het steunfonds geeft op verzoek van de provincie inzicht in de geldstromen 
van het aankoopfonds.  

• de opbouw van het vermogen van het aankoopfonds vindt plaats via finan- 
ciële bijdragen van exclusieve sponsoren en/of door financiële middelen van 
het Drents Museum, indien en voor zover dat door de provincie schriftelijk is 
toegestaan. Dit zal jaarlijks bepaald worden bij het vaststellen van de jaar- 
rekening. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de  
actuele ontwikkelingen van de overeenkomsten tussen de provincie Drenthe en 
het Drents Museum.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlagen: 
1. Beheer overeenkomst Drents Museum 
2. Overeenkomst aankoopfonds Drents Museum 
md.coll. 
 



BEHEEROVEREENKOMST DRENTS MUSEUM 
 

 

Ondergetekenden: 

 

1. De provincie Drenthe, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde N. Vedelaar 

handelende ter uitvoering van het besluit van het college d.d. 27 september 2022 nr. 

[39/5.5/2022001480], hierna te noemen ‘de Provincie'  

 

en  

 

2. Stichting Drents Museum, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

dhr. H.R. Tupan, handelend in de hoedanigheid van voorzitter, hierna te noemen: 

'het Museum';  

 

De Provincie en het Museum hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: ‘Partij’ en 

gezamenlijk: ‘Partijen’ 

 

Komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 Eigendom Museumcollectie  
1. De Provincie is eigenaar van alle museale objecten die op enig moment door het 

Museum zijn verworven of anderszins in eigendom zijn verkregen en thans nog 

aanwezig zijn, behoudens voor zover kan worden aangetoond dat de eigendom bij 

een ander berust (hierna: ‘de Museumcollectie’).  

2. Voor zover nodig wordt de eigendom van een of meerdere van de in lid 1 bedoelde 

objecten hierbij overgedragen aan de Provincie, mits het Museum daartoe bevoegd 

is. Voor zover die objecten niet reeds in het bezit zijn van de Provincie, draagt het 

Museum het bezit daarvan over aan de Provincie door te verklaren dat zij die 

objecten voortaan voor de Provincie zal houden.  

 

Artikel 2 Beheer 
1. De Provincie geeft de Museumcollectie in beheer aan het Museum, die het beheer 

over de Museumcollectie aanvaardt. De provincie blijft eigenaar van de 

Museumcollectie.  



 

 

2. Het Museum voert het beheer over de Museumcollectie en verplicht zich daarbij de 

Museumcollectie te beheren als een goed huisvader. Het beheer wordt uitgevoerd 

conform het in het volgende lid bedoelde collectieplan. 

3. Het Museum heeft een actueel collectieplan dat voldoet aan de vigerende 

Museumnorm. Het collectieplan geeft inzicht in de huidige staat van de 

Museumcollectie en bevat een plan van aanpak met concrete maatregelen ten 

behoeve van het beheer en behoud van de Museumcollectie. Het collectieplan moet 

ter goedkeuring aan de Provincie worden voorgelegd. Het Museum is gehouden het 

collectieplan conform aanwijzingen van de Provincie te wijzigen of aan te vullen, 

indien en voor zover het collectieplan niet in overeenstemming is met het door het 

Museum gevoerde beleid. 

4. Het Museum is gehouden alle aanwijzingen van de Provincie ten aanzien van de 

wijze van het beheer op te volgen, mits die aanwijzingen niet in strijd zijn met de in 

het vorige lid bedoelde Museumnorm.    

5. De kosten van het beheer komen voor rekening van het Museum. Het college van 

gedeputeerde staten van de Provincie verstrekt voor die kosten, of een deel daarvan, 

jaarlijks een subsidie aan het Museum. 

 

Artikel 3 Onderhoud, restauratie en conservering 
1. Het beheer omvat mede het onderhouden, restaureren en conserveren van tot de 

Museumcollectie behorende objecten. Het Museum is gehouden die objecten 

deugdelijk te onderhouden en tijdig en zorgvuldig te restaureren of conserveren. 

2. Voor zover de in het eerste lid bedoelde beheermaatregelen het bestek van de 

begrote kosten voor de beheermaatregelen in betekenende mate te boven gaat, is 

voor het (laten) uitvoeren van de betreffende beheermaatregelen voorafgaande 

goedkeuring van de Provincie vereist.  

 

Artikel 4 Inspectie 
1. De Provincie is bevoegd de Museumcollectie te inspecteren of te laten inspecteren 

door een ter zake deskundige. Een dergelijke inspectie zal door de provincie 

schriftelijk worden aangekondigd.  

2. Indien naar aanleiding van de inspectie een rapport wordt opgemaakt, stuurt de 

Provincie daarvan een afschrift naar het Museum. De Provincie stelt het Museum 

daarbij in de gelegenheid binnen een bepaalde termijn op het rapport te reageren.  

 

  



 
 
Artikel 5 Bruikleen 
1. Het Museum is bevoegd tot de Museumcollectie behorende objecten tijdelijk aan 

derden in bruikleen te geven, mits zij daartoe met de bruikleennemer een 

bruikleenovereenkomst sluit. 

In de bruikleenovereenkomst, of een daarbij behorende bijlage, moet in ieder geval 

worden opgenomen: 

a. een aanduiding en omschrijving van de in bruikleen gegeven objecten, 

inclusief de staat daarvan; 

b. de duur van de bruikleenperiode; 

c. de wijze waarop de bruikleennemer met de objecten moet omgaan; 

d. een verbod om de in bruikleen gegeven objecten aan een derde in bruikleen 

te geven; 

e. de verplichting voor de bruikleennemer om de in bruikleen gegeven objecten 

te verzekeren tegen herstelbare schade, indien en voor zover de objecten 

niet reeds anderszins zijn verzekerd. Indien de bruikleennemer is gevestigd 

buiten Nederland moeten de objecten tevens worden verzekerd tegen verlies 

en diefstal; 

f. een bepaling waaruit volgt dat de bruikleennemer aansprakelijk is voor 

schade, verlies of diefstal van de in bruikleen gegeven objecten, indien en 

voor zover dat het gevolg is van grove nalatigheid van de bruikleennemer of 

de onder haar verantwoordelijkheid opererende personen.  

2. Het is niet toegestaan de gehele Museumcollectie, of een substantieel deel daarvan, 

in bruikleen te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Provincie.  

3. Het Museum is bevoegd objecten van derden in bruikleen te nemen. Deze objecten 

vallen voor de duur van de betreffende bruikleenovereenkomst onder het museaal 

beheer van het Museum.  

4. Het Museum is verplicht de in bruikleen te nemen objecten te verzekeren tegen 

schade, verlies en diefstal. Die verplichting vervalt indien en voor zover de objecten 

reeds anderszins zijn verzekerd of met de bruikleengever afspraken zijn gemaakt op 

grond waarvan schade, verlies en diefstal niet voor rekening en risico van het 

Museum komt.  

 

  



 
 
Artikel 6 Aankoop en afstoting 
1. Het Museum is uitsluitend bevoegd objecten aan te kopen op naam en ten behoeve 

van de Provincie, op basis van een rechtsgeldige door het college van gedeputeerde 

staten en de commissaris van de Koning te verstrekken machtiging. De aangekochte 

objecten zijn vanaf het moment van aankoop eigendom van de Provincie en 

onderdeel van de Museumcollectie. Het Museum verstrekt de Provincie desgevraagd 

informatie over de objecten die in een bepaalde periode zijn aangekocht.  

2. De Provincie wordt tevens eigenaar van objecten die het Museum op andere dan de 

in het eerste lid bedoelde wijze verkrijgt. Die toekomstige objecten worden door het 

Museum bij voorbaat geleverd aan de Provincie.  

Het Museum verklaart dat, zodra zij het bezit van die objecten verkrijgt, zij die 

objecten zal gaan houden voor de Provincie. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing op de verkrijging van objecten die krachtens 

schenking, erfstelling of legaat expliciet voor het Museum zijn bestemd en waarbij is 

bepaald dat overdracht van het object niet is toegestaan. Dergelijke objecten gaan, 

indien het Museum die verkrijging aanvaardt, in eigendom toebehoren aan het 

Museum. Het Museum stelt de provincie onverwijld schriftelijk in kennis van de 

verwerving en toont daarbij desgevraagd aan dat het object expliciet voor haar is 

bestemd en overdracht daarvan niet is toegestaan. 

4. Nalatenschappen worden door het Museum slechts onder voorrecht van 

boedelbeschrijving aanvaard.  

5. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd, treden Het Museum en de Provincie in 

overleg over de objecten die op grond van het derde lid in eigendom toebehoren aan 

het Museum. 

6. Voor het afstoten van een object uit de Museumcollectie is de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Provincie vereist.  

7. Indien het Museum van oordeel is dat een object uit de Museumcollectie in 

aanmerking komt voor afstoting doet zij daartoe, met inachtneming van de meest 

recente versie van de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO), een 

gemotiveerd schriftelijk voorstel aan de Provincie. De Provincie beslist schriftelijk 

over het voorstel.  

8. De opbrengsten die voortvloeien uit het afstoten van tot de Museumcollectie 

behorende objecten komen ten goede aan de Provincie, tenzij de Provincie anders 

besluit.  

 

  



 
 
Artikel 7 Schade, verlies en diefstal  
1. Het Museum stelt de provincie onverwijld in kennis van schade aan, en verlies of 

diefstal van, tot de Museumcollectie behorende objecten.   

2. De Provincie verzekert de Museumcollectie tegen het risico op herstelbare schade.  

3. Schade aan, en verlies of diefstal van, tot de Museumcollectie behorende objecten 

dat niet wordt vergoed door een verzekering, komt in beginsel voor rekening en risico 

van de Provincie. Dat is slechts anders indien de schade, het verlies of de diefstal het 

gevolg is van grove nalatigheid van het Museum of de onder haar 

verantwoordelijkheid opererende personen. In dat geval is het Museum daarvoor 

aansprakelijk.     

 
Artikel 8 Duur, inwerkingtreding, wijziging en beëindiging  
1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 25 jaar en wordt telkens 

stilzwijgend met 5 jaar verlengd indien en voor zover de overeenkomst niet reeds 

voor het einde van de overeengekomen periode is beëindigd.  

2. De overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide Partijen. 

3. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventuele eerder door 

Partijen gemaakte afspraken betreffende het beheer van de Museumcollectie.  

4. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk tussen 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.  

5. De overeenkomst kan door iedere Partij worden beëindigd middels een daartoe 

strekkende schriftelijke verklaring en met in achtneming van een opzegtermijn van 

twee jaar. In dat geval zullen Partijen in goed overleg met elkaar zorgdragen voor 

een zorgvuldige overdracht van het museaal beheer aan de Provincie of een door de 

Provincie aangewezen derde. 

6. In afwijking van het vijfde lid kan de Provincie deze overeenkomst per direct 

beëindigen indien naar haar oordeel sprake is van wanbeheer door Het Museum. 

Alvorens de Provincie daartoe overgaat, stelt zij het Museum in de gelegenheid een 

einde te maken aan het wanbeheer, tenzij dat, gelet op de ernst van het wanbeheer 

niet in redelijkheid van de Provincie kan worden gevergd. 

7. Deze overeenkomst eindigt in elk geval van rechtswege indien Het Museum in staat 

van faillissement is verklaard dan wel aan haar surseance van betaling is verleend. 

 

  



 
 
Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht  
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement Noord-Nederland.  
 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP 27 SEPTEMBER 2022 
 
 
De provincie      Het Museum 
 

 

 

 

…………………………….    …………………………… 

(gedeputeerde N. Vedelaar)    (dhr. H.R. Tupan) 

 

 



 
 
OVEREENKOMST INZAKE HET AANKOOPFONDS DRENTS MUSEUM 

 

 

Ondergetekenden:  

 

1. de heer H.R. Tupan en mevrouw A. Meuleman, ieder hierbij handelende als 

zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: Stichting 
Drents Museum, gevestigd te gemeente Assen, kantoorhoudende te 9401 HS 

Assen, Brink 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop- handel 

onder nummer 04058105, hierna te noemen “Drents Museum”.  

 

2. de heer drs. K.A. Groen en de heer H. van Vliet, ieder hierbij handelende als 

gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: Stichting 
Steunfonds Drents Museum, gevestigd te gemeente Assen, kantoorhoudende te 

9401 HS Assen, Brink 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 04073335, hierna te noemen: “Steunfonds”.  

 

3. mevrouw Nelleke Vedelaar te dezer zake handelende als gevolmachtigde namens de 

Publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Drenthe, gevestigd te gemeente Assen, 

kantoorhoudende te 9405 BJ Assen, Westerbrink 1, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01179515, hierna te 

noemen: “Provincie”.  

 

hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: “Partij” en gezamenlijk: “Partijen” 

 

Nemen het volgende in overweging:  

 

a. Het Drents Museum exploiteert een museum waarin zij namens de Provincie het 

beheer voert over de museumcollectie, die in eigendom toebehoort aan de Provincie; 

b. Het Drents Museum en de Provincie hebbende daartoe op 27 september 2022 een 

nieuwe collectiebeheerovereenkomst gesloten (hierna: “de beheerovereenkomst”);  
c. Het Steunfonds heeft tot doel het ondersteunen van het Drents Museum bij het doen 

van uitgaven. Zij tracht dat doel te verwezenlijken door het verwerven van financiële 

middelen en deze geheel ten behoeve van het Drents Museum aan te wenden; 

d. Het Drents Museum heeft de ambitie de museumcollectie verder uit te breiden, met 

als doel te komen tot een (internationaal) aansprekende collectie die ook op de lange 

termijn kan worden ingezet voor het organiseren van tentoonstellingen door andere 

musea;  



 

 

e. De verdere uitbreiding van de collectie kan niet voldoende worden gerealiseerd met 

de bestaande middelen.  

f. Partijen hebben er om die reden voor gekozen een aankoopfonds in het leven te 

roepen, waarmee de mogelijkheid wordt geboden grote aankopen ten behoeve van 

het Drents Museum te doen en daarmee de museumcollectie in belangrijke mate te 

versterken.  

 

Komen overeen als volgt: 
 

Artikel 2 Aankoopfonds, beheer en bevoegdheden  
1. Partijen besluiten tot het oprichten van een aankoopfonds. Het aankoopfonds maakt 

onderdeel uit van het Steunfonds en is geen aparte juridische entiteit.  

2. Het Steunfonds ontvangt en beheert de gelden die worden ontvangen ten behoeve 

van het aankoopfonds.  

3. De gelden van het aankoopfonds is geoormerkt vermogen dat slechts kan worden 

aangewend voor de aankoop van kunstobjecten door het Drents Museum. Het 

Steunfonds is niet bevoegd zelf aankopen te doen met de middelen uit het 

aankoopfonds, noch die middelen voor andere doeleinden aan te wenden. 

4. Het bestuur van het Drents Museum kan het Steunfonds verzoeken gelden vrij te 

maken uit het aankoopfonds, ten behoeve van een specifieke kunstaankoop. Tenzij 

daartegen overwegende bezwaren bestaan, stelt het Steunfonds het gevraagde 

bedrag ter beschikking aan het Drents Museum door overboeking daarvan op diens 

bekende rekeningnummer. 

5. De aankoop door het Drents Museum geschiedt op naam en ten behoeve van de 

Provincie, overeenkomstig het bepaalde in de beheerovereenkomst. De aangekochte 

objecten gaan in eigendom toebehoren aan de Provincie. 

6. De aankoop van een object door het Drents Museum behoeft de voorafgaande 

goedkeuring van de Provincie, indien en voor zover de beheerovereenkomst daartoe 

verplicht.   

7. Het Steunfonds geeft op verzoek van de Provincie inzicht in de geldstromen van het 

aankoopfonds.  

 
Artikel 2 Opbouw vermogen aankoopfonds  
1. De opbouw van het vermogen van het aankoopfonds vindt onder meer plaats op de 

navolgende wijze:  

a. financiële bijdragen van nieuwe sponsoren die expliciet gelden verstrekken 

ten behoeve van het aankoopfonds;  

  



 

 

b. financiële middelen van het Drents Museum, indien en voor zover dat door 

de Provincie schriftelijk is toegestaan. 

2. Het Drents Museum is niet bevoegd financiële middelen aan het Steunfonds te 

verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provincie. 

Door de Provincie zal jaarlijks, nadat de jaarrekening van het Museum is vastgesteld, 

worden bepaald of het Drents Museum middelen mag aanwenden ten behoeve van 

het aankoopfonds en zo ja, hoeveel.  

 
Artikel 3 Duur, inwerkingtreding, wijziging en beëindiging  
1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking na 

ondertekening door beide Partijen. 

2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk tussen 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.  

3. De overeenkomst kan door iedere Partij worden beëindigd middels een daartoe 

strekkende schriftelijke verklaring en met in achtneming van een opzegtermijn van 2 

jaar.  

 

Artikel 4 Geschillen en toepasselijk recht  
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement Noord-Nederland.  
 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP 27 SEPTEMBER 2022 
 
 
 
Drents Museum     Steunfonds 
 
 
 
…………………………….    …………………………… 
(dhr. H.R. Tupan)     (dhr. K.A. Groen) 
 
 
Provincie      
 
 
 
…………………………….     
(gedeputeerde N. Vedelaar)   


