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In de periode 2005-2018 zijn gemiddeld 11,5 indemniteitsaanvragen per jaar gehonoreerd
en is gemiddeld 524 miljoen euro per jaar aan indemniteitsgaranties verleend. 36 musea
profiteerden in deze periode van deze regeling.
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In bovenstaande grafieken zijn voor de periode 2005-2018 het aantal gehonoreerde
indemniteitsaanvragen in totaal en per museum per jaar in beeld gebracht, evenals het
totale bedrag aan verleende indemniteit en de totale verzekerde waarden.

In 2009 meeste toekenningen indemniteit
In de gemeten periode werden gemiddeld 11,5 indemniteitsaanvragen per jaar
gehonoreerd. In 2018 waren dat er 12. In 2009 opende de Hermitage aan de Amstel en
organiseerde het Gemeentemuseum in Den Haag twee kostbare tentoonstellingen
('Cézanne-Picasso-Mondriaan' en 'Kandinsky en Der Blaue Reiter'). Daardoor was 2009
een topjaar met 18 gehonoreerde aanvragen. Ook 2006 is opvallend (14 toekenningen).
In dat jaar werd gevierd dat Rembrandt 400 jaar eerder in Leiden werd geboren. Enkele
musea organiseerden verschillende Rembrandttentoonstellingen waarvoor zij
indemniteit ontvingen.

Van 36 musea aanvragen gehonoreerd
Er is in Nederland een beperkte groep musea (36) die de faciliteiten heeft om grote
tentoonstellingen te organiseren met bruiklenen uit het buitenland. In de
afgelopen 12 jaar zijn van deze musea één aanvraag gehonoreerd. Koplopers zijn het
Mauritshuis (20 gehonoreerde aanvragen), het Gemeentemuseum Den Haag (15), het Van
Gogh Museum (13), het Frans Halsmuseum (11) en het Rembrandthuis (10).

In 2006 en 2012 hoogste bedrag verleende indemniteit
De verleende garantie per jaar vertoont een wisselend patroon. Dit heeft enerzijds te
maken met wisselingen in het aantal indemniteitstentoonstellingen per jaar en anderzijds
met wisselingen in de verzekeringskosten van de buitenlandse en particuliere bruiklenen.
In het Rembrandtjaar 2006 werd vooralsnog het hoogste cumulatieve bedrag aan
indemniteitsgaranties verleend (€ 827 miljoen). In dat jaar leenden de Nederlandse musea
werken van Rembrandt en zijn tijdgenoten uit het buitenland. Verschillende kunstwerken
met een te verzekeren waarde van méér dan € 50 miljoen waren toen in ons land te zien,
met als hoogtepunt een kunstwerk van Caravaggio met een te verzekeren waarde van €
100 miljoen. In 2012 werd de hoogte van de verleende indemniteitsgarantie, € 799
miljoen, vooral bepaald door de omvangrijke tentoonstelling in het Van Gogh Museum
getiteld 'Van Gogh aan het werk'. In 2018 werd voor bijna € 529 miljoen aan
indemniteitsgarantie verleend.

Te verzekeren waarde
In 2018 bedroeg de totale te verzekeren waarde van de bruiklenen voor
indemniteitstentoonstellingen iets meer dan 2,9 miljard (€ 2.925.476.796). Dit was de
hoogste te verzekeren waarde in de meetperiode. In 2007 was dit het laagste, iets
meer dan € 3,7 miljoen.
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Verantwoording:
Indemniteitsgarantie kan worden aangevraagd voor tijdelijke tentoonstellingen
en langdurige bruiklenen die van uitzonderlijk belang zijn voor Nederland. De
regeling geldt voor bruiklenen uit het buitenland en voor bruiklenen uit
particuliere collecties in Nederland die niet openbaar toegankelijk zijn. Het risico
dat de staat per tentoonstelling of langdurig bruikleen kan overnemen, is een
percentage van de totale verzekerde waarde van de geleende voorwerpen. Het
indemniteitspercentage wordt vastgesteld door de ministeries van OCW en
Financiën samen. Op basis van dit indemniteitspercentage wordt per aanvraag
het garantiebedrag bepaald. Een indemniteitsverklaring is altijd gekoppeld aan
een verzekeringspolis. De verzekeringsmaatschappij draagt het resterende
risico.De gegevens zijn afkomstig uit het financieel overzicht van
indemniteitsaanvragen van de RCE. Per jaar zijn de verleende
indemniteitsgaranties bij elkaar opgeteld. Hierdoor kunnen de bedragen hoger
zijn dan het maximale bedrag waarvoor de Staat op enig moment garant kan
staan (€ 300 miljoen).
De uitvoering van de regeling is in 2005 ondergebracht bij het Instituut Collectie
Nederland dat in 2011 is opgegaan in de RCE.

