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Funding - aankoopsubsidies cultuurfondsen
Publicatiedatum: 27 augustus 2019
Van de vier grote cultuurfondsen in Nederland verstrekte het Mondriaan Fonds in de periode
2009-2018 de hoogste bijdragen voor aankopen door musea: gemiddeld € 3.687.205 per
jaar. Het SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen aankoopsubsidies meer. Sinds 2017
verschaf ook het VSB fonds geen aankoopsubsidies meer.
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Bovenstaande grafieken geven de bedragen die de cultuurfondsen aan aankoopsubsidie
hebben verstrekt weer voor de jaren 2009-2018, evenals het aantal in die jaren verstrekte
subsidies.

Mondriaan Fonds verleent jaarlijks hoogste subsidiebedrag
Het Mondriaan Fonds verleent jaarlijks het hoogste subsidiebedrag aan musea voor de
aankoop van kunststukken. Van 2009 tot 2018 was dit gemiddeld € 3.687.205 per jaar.
Het Mondriaan Fonds maakte tot en met 2016 onderscheid tussen structurele, incidentele
en volkenkundige bijdragen. In 2013 en 2015 worden de structurele bijdragen voor de
twee komende jaren gedaan. De totale bijdrage in 2013 en 2015 zijn dus bijdragen
gedaan voor twee jaren en liggen logischerwijs hoger dan in de andere jaren. Vanaf
2017 verschaft het Mondriaan Fonds aankoopsubsidies voor collectieprogramma's van
musea's. Het aantal verleende bijdragen varieerde van 18 in 2016 tot 42 in 2009.

SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen aankoopsubsidie
In 2014 is het SNS Reaal Fonds overgegaan in Fonds 21, en verleent het geen subsidies
meer voor de aankoop van kunst. Van 2009 tot en met 2013 werd er door het fonds
jaarlijks gemiddeld € 355.950 verleend. In 2009 werden de meeste bijdragen gedaan.

Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt aan Vereniging Rembrandt
Jaarlijks schenkt het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) tussen de € 650.000 en € 725.000
aan Vereniging Rembrandt ten behoeve van kunstaankoop. Hiernaast werden er in de
meeste jaren incidenteel aankoopsubsidies verleend aan binnenlandse en buitenlandse
musea. Dit varieert van 0 tot 3 bijdragen per jaar. In 2018 werd er naast een bijdrage aan
het PBC van € 625.000, € 30.067 aan musea verleend.

VSB Fonds verleent gemiddeld € 629.851 per jaar
Het VSB fonds verleent per jaar gemiddeld € 629.851 aan aankoopsubsidies. In 2014 is er
een uitschieter van €1.696.497 verleend. Het aantal bijdragen varieerde van 2 in 2011 tot
9 in 2010, 2014 en 2016. Sinds 2017 verleent het VSB Fonds geen aankoopsubsidies
meer.

Bronnen:
Jaarverslagen 2009 t/m 2018 en contact met cultuurfondsen.
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Verantwoording:
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van de desbetreffende
cultuurfondsen. Enkel de bijdragen aan aankoop van kunstwerken voor musea
zijn in dit overzicht meegenomen. Het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds maken onderscheid tussen verschillende soorten bijdragen voor
kunstaankopen. In de grafieken hierboven is de optelsom van deze verschillende
soorten bijdragen opgenomen. Via de databank zijn de afzonderlijke bedragen en
het aantal bijdragen te vinden. Het SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen
aankoopsubsidies meer. Het VSB Fonds verleend sinds 2017 geen
aankoopsubsidies meer.
De (aankoop)bedragen van de BankGiro Loterij en de Vereniging Rembrandt zijn
niet opgenomen in dit overzicht, maar zijn te vinden in aparte indicatoren.

