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In de periode 2006-2017 werd het merendeel van de Restauratiefonds-hypotheken
afgesloten door particulieren. Het merendeel van de Restauratiefondsplus-hypotheken
(2012-2017) werd afgesloten door het bedrijfsleven.
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In bovenstaande grafieken is het aantal afgesloten Rf-h- en Rf-h+-leningen per type
eigenaar per jaar weergegeven, evenals de bedragen die per jaar door dit type eigenaren
zijn geleend.
Het Nationaal Restauratie Fonds verstrekt twee soorten laagrentende leningen: de
Restauratiefonds-hypotheek (Rf-h) voor woonhuismonumenten en de
Restauratiefondsplus-hypotheek (Rf-h+) voor niet-woonhuismonumenten.

Meeste Rf-h-leningen afgesloten door particulieren
In de periode 2006-2017 zijn 2.978 Rf-h-leningen (84% van alle leningen) door
particulieren afgesloten voor een bedrag van €285.010.482 (77% van het totale geleende
bedrag). Op de tweede plaats komt het bedrijfsleven: 337 leningen (10%) voor een
bedrag van €48.626.727 (13%). In de categorieën ‘vereniging, stichting, kerkbestuur’ en
‘overig’ zijn respectievelijk 4% en 2% van het totaal aantal leningen afgesloten. Deze
geleende bedragen in deze categorieën maken respectievelijk 8% en 2% uit van het totaal
geleende bedrag.

Meeste Rf-h+-leningen in categorie 'bedrijfsleven'
In de periode 2012-2017 zijn 49 Rf-h+-leningen (39% van alle leningen) in de categorie
‘bedrijfsleven’ afgesloten voor een bedrag van €40.383.719 (43% van het totaal geleende
bedrag). Op de tweede plaats komt de categorie ‘particulier’ waarvoor in die periode 42
leningen (33%) zijn afgesloten voor een bedrag van €15.854.295 (17%). De categorie
‘vereniging, stichting, kerkbestuur’ komt wat betreft het aantal afgesloten leningen op de
derde plek met 35 Rf-h+-leningen. Het totaal geleende bedrag bedraagt €37.709.242
(40%). Wat betreft het bedrag komt deze categorie daarmee op de tweede plek en
categorie ‘particulier’ op de derde plek.
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Verantwoording:
De gegevens voor deze indicatoren zijn afkomstig van het Nationaal Restauratie
Fonds.
De getoonde aantallen en bedragen voor de jaren 2006 t/m 2017 zijn van
toepassing op het moment van het afsluiten van de lening. Mutaties in een later
stadium zijn niet in deze indicator verwerkt.
Het NRF en de Erfgoedmonitor hanteren verschillende categorie-indelingen voor
de eigenaren. De Erfgoedmonitor gebruikt de volgende categorieën: ‘vereniging,
stichting, kerkbestuur’, ‘bedrijfsleven’, ‘particulier’ en ‘overig’. Onder de categorie
‘vereniging, stichting, kerkbestuur’ vallen de NRF-categorieën ‘stichtingen en
verenigingen’, ‘kerken’ en ‘vereniging van eigenaren’. Onder ‘bedrijfsleven’ vallen
de NRF-categorieën ‘eenmanszaak’, ‘N.V. of B.V.’ en ‘VOF’. Onder ‘overig’ vallen
‘overig’ en ‘particuliere organisaties’. De categorie ‘particulier’ komt overeen in
beide administraties. Sinds 2016 is het NRF overgestapt op een ander systeem,
waardoor de typen eigenaren niet meer bij worden gehouden. De RCE vult deze
informatie handmatig aan vanaf dit jaar.
Zie voor meer informatie de onderwerpspaginaRestauratieleningen NRF

