
Samenwerkingsovereenkomst

juli 2021



 1

Samenwerkingsovereenkomst voor data uitwisseling in het kader van de

Monumentenmonitor (i.c. Erfgoedmonitor Zuid-Holland), tussen Rijksdienst voor

het Cultureel Erfgoed en Provincie Zuid-Holland

PARTIJEN:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, 

te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze, de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

                       hierna te noemen ‘de RCE’

en

2. Provincie Zuid-Holland, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Willy de Zoete, hierna te noemen ‘de

Provincie’ 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen”

IN AANMERKING NEMENDE:

- Dat Partijen belang hechten aan het tot stand brengen van een gezamenlijke databron voor

gegevens over de fysieke staat van de rijksmonumenten, hierna genoemd de

‘Monumentenmonitor’1, en aan het (digitaal) toegankelijk maken en (digitaal) ontsluiten van

(deze) informatie en kennis over het Nederlands cultureel erfgoed.

- Dat de Provincie volgens afspraken uit 20162 opdrachtgever is voor de uitvoering van de

Monumentenmonitor binnen het grondgebied van de Provincie. Waarbij de Provincie voor de

                                          

1  In Zuid-Holland is voor de provinciale monitor de naam Erfgoedmonitor Zuid-Holland gebruikelijk, daar waar de
RCE de term Monumentenmonitor gebruikt voor de monitors van de provincies. De Erfgoedmonitor van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert feiten en cijfers over al het erfgoed in Nederland en maakt daarbij
voor het gebouwde erfgoed gebruik van de data uit de provinciale monitors.

2 De voorgestelde afspraken zijn benoemd in een brief d.d. 17 november 2016 van voormalig RCE directeur Cees
van ’t Veen (met referentienummer MT/2016/100) aan de toenmalige gedeputeerde van provincie Zuid-Holland (dhr.
R.A. Janssen), waar gedeputeerde per retourbrief bevestigend op heeft gereageerd. 
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gebouwde, rijks monumentale niet-woonhuizen een beoordeling laat uitvoeren van de

onderhoudsstaat, leegstand en herbestemming. Voor de kwalificatie “woonhuizen” wordt

aangesloten bij het zoekcriterium in het Monumentenregister van de RCE op hoofdcategorie

‘woonhuizen en woningbouwcomplexen’. 

- Dat Partijen in 2016 zijn overeengekomen dat deze beoordeling plaats vindt conform de

gezamenlijk afgesproken standaard “Gezamenlijke standaard monitor onderhoud

rijksmonumenten”, dd. 06-10-2016, paragraaf 3 (Bijlage 1). Waarbij digitale monitoring als

minimale standaard is benoemd, al dan niet aangevuld met fysieke inspecties. Zodra de

toekomstige uitvoeringsrichtlijn “Schouwen van gebouwde monumenten”   van de Stichting

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) van kracht wordt, wordt aangesloten op

deze richtlijn.3 

- Dat Partijen in 2016 zijn overeengekomen dat de beoordeling van elk object eens in de vier

jaar wordt geactualiseerd. 

- Dat Partijen in 2016 zijn overeengekomen dat de gegevens uit de Monumentenmonitor op

geaggregeerd niveau worden ontsloten in de ‘Erfgoedmonitor’ van de RCE. Deze geeft een

landelijk beeld van de staat van het cultureel erfgoed in Nederland. En dat deze gegevens ook

kunnen worden gebruikt voor het generen van beleidsinformatie zoals beleidsevaluaties, de

beantwoording van Kamervragen en de ‘Erfgoedbalans’. Dit is het wetenschappelijke rapport

dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap cf. artikel 1.3 van de Erfgoedwet ten

minste eenmaal in de vier jaar oplevert, waarin de ontwikkeling van de staat van het cultureel

erfgoed in Nederland wordt beschreven.

- Dat de betreffende monitorgegevens een aantal parameters bevatten die aangemerkt kunnen

worden als persoonsgegevens cf. de AVG, zoals gespecificeerd in Bijlage 2.  

- Dat de wettelijke grondslag voor Partijen voor het verzamelen van deze monitorgegevens is

gelegen in het uitvoeren van taken van algemeen belang zoals gespecificeerd in Bijlage 2.  

- Dat Partijen de wederzijds aangeleverde gegevens verwerken op eigen initiatief en vanuit een

eigen verantwoordelijkheid, en dat zij daarmee ieder zelfstandig verantwoordelijk zijn voor een

zorgvuldige omgang met de data en specifiek de indirecte persoonsgegevens. 

                                          
3 Deze richtlijn wordt medio 2021 verwacht. 
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- Dat Partijen deze samenwerking nader gestalte willen geven en de uitwerking daarvan 

schriftelijk wensen vast te leggen in deze overeenkomst.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Partijen leveren elkaar jaarlijks de gegevens zoals gespecificeerd in Bijlage 2. Levering

gebeurt op het laagste detailniveau (object- of monumentniveau).  

1.2 Partijen leveren de gegevens in Excel en/of CSV formaat aan bij de contactpersoon van

de RCE betrokken bij monitoring of bij een door de RCE gedelegeerde partij. 

Het format van de aangeleverde gegevens komt overeen met hetgeen eerder is

afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst “Gezamenlijke standaard monitor

onderhoud rijksmonumenten”. Dit wordt te zijner tijd aangevuld met de relevante

onderdelen vanuit de ERM uitvoeringsrichtlijn “Schouwen van gebouwde monumenten”  .

1.3 Partijen gebruiken het detailniveau van de ontvangen gegevens alleen voor intern

gebruik en gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. Partijen leveren de wederzijds

aangeleverde gegevens op detailniveau niet uit eigen beweging door aan derden.

Verzoeken van derden worden waar mogelijk doorverwezen naar de bronhouder.

1.4 Interne toegang tot en gebruik van de ontvangen gegevens op detailniveau wordt tot een

noodzakelijk minimum beperkt, noodzakelijk voor de uitvoering van de in Bijlage 2

gespecificeerde taken. 

1.5 Partijen hebben het recht om de wederzijds geleverde gegevens op een geaggregeerd

niveau (landelijk, per provincie, gemeente en monumentcategorie, en kruisingen

daartussen) te ontsluiten, teneinde deze informatie en kennis digitaal toegankelijk te

maken. Ten aanzien van het ontsluiten van de gegevens zijn Partijen overeen gekomen

met een ondergrens te werken voor het tonen van resultaten, zodat gegevens niet

herleidbaar zijn tot individuele objecten, monumenten of eigenaren.  Indien het resultaat

betrekking heeft op 5 objecten of minder, of op meer dan 5 objecten die alle tot 1

rijksmonument behoren, dan worden de resultaten niet getoond. 
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1.6 Indien Partijen gegevens waar de andere Partij bronhouder van is publiceren cf. artikel

1.5, informeren zij elkaar hierover. 

1.7 De ontvangende Partij signaleert eventuele onregelmatigheden in de ontvangen

gegevens bij de leverende Partij. Zij voert zelf geen aanpassingen in het bronbestand

door om te voorkomen dat er meerdere versies ontstaan.

1.8 Wanneer Partijen een verwerker inschakelen om verwerkingsactiviteiten op de

brongegevens te verrichten, worden aan deze verwerker bij een overeenkomst in ieder

geval dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in

deze overeenkomst zijn opgenomen. Partijen zullen elkaar informeren over de

verwerkers, die in het kader van deze verwerking worden ingeschakeld. Daarbij zullen

geen verwerkers worden ingeschakeld die persoonsgegevens buiten de Europese

Economische Ruimte verwerken.  

1.9 Partijen dragen zorg voor een verantwoorde en veilige wijze van overdracht, opslag,

gebruik en ontsluiting van hun eigen en de wederzijds ontvangen brongegevens.

  

1.10 Partijen treffen daartoe technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen conform

de Baseline Informatiebeveiliging Overheid v.1.0.4. dd. 04-11-2019 (Bijlage 3), welke

eisen stelt aan de onderlinge uitwisseling van gegevens tussen rijksoverheden en

anderen en de verwerking ervan. Partijen waarborgen een op het risico afgestemd

beveiligingsniveau.

1.11 Partijen informeren elkaar zonder onredelijke vertraging zodra zij kennis hebben

genomen van onrechtmatige verwerkingen van de brongegevens of inbreuken in

verband met de persoonsgegevens in deze brongegevens en/of

beveiligingsmaatregelen. Partijen handelen daarbij zoveel mogelijk naar analogie van 

artikel 33 van de AVG, ook wat betreft de omgang met de uitoefening van rechten van

betrokkenen.

1.11 Bij de RCE kan een datalek gemeld worden via info@cultureelerfgoed.nl

en de contactpersoon RCE voor deze overeenkomst, de coördinator van de

Erfgoedmonitor.  
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1.12 Bij de provincie kan een datalek gemeld worden. Bij constatering binnen de provincie

Zuid-Holland kan dit via het provinciale Loket worden gemeld. Indien extern een datalek

wordt geconstateerd  kan dit worden gemeld op privacy@pzh.nl.

1.14 Indien de afspraken met betrekking tot deze monitor en daarmee het leveren van

de brongegevens vanuit een van de Partijen worden beëindigd, hebben beiden het recht

om de reeds geleverde brongegevens te behouden en de geaggregeerde gegevens te

blijven publiceren.

Artikel 2 – Totstandkoming, duur en evaluatie van de Overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst dient voor het wederzijds uitwisselen en mogen gebruiken van de

gegevens ten behoeve van het genereren van beleidsinformatie, het uitvoeren van

advies- en subsidietaken en het publiek toegankelijk maken van de informatie op een

geaggregeerd niveau, en komt tot stand door het ondertekenen van deze overeenkomst 

door Partijen, en is voor onbepaalde tijd. 

2.2 Partijen evalueren periodiek, maar minimaal om de vier jaar, de afspraken zoals bepaald

in deze overeenkomst. 

Artikel 3 – Geschillen

3.1   Indien tussen Partijen in het kader van de samenwerking onder deze overeenkomst een

geschil ontstaat, zullen Partijen zich tot het uiterste inspannen om dat geschil in der

minne te schikken. Er is sprake van een geschil indien één van de Partijen daarvan

schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere Partij, waarna de Partijen

binnen één maand na een zodanige melding met elkaar in overleg treden om te bezien

of in der minne een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

3.2 Geschillen welke uit deze overeenkomst mochten voortvloeien en niet in der minne

worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

Artikel 4 - Slotbepalingen

mailto:privacy@pzh.nl
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4.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk

 tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5. Toepasselijk recht

5.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amersfoort, [datum]               Den Haag, [datum]

                 W.H. de Zoete – Van der Hout

directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed        Gedeputeerde Cultuur en erfgoed

Bijlage 1:  Gezamenlijke standaard monitor onderhoud rijksmonumenten, dd. 06-10-2016

Bijlage 2:  Specificatie uit te wisselen gegevens en hun doelstelling, v. 1.0, dd. 02-03-2021

Bijlage 3:  Baseline Informatiebeveiliging Overheid v. 1.0.4, dd. 04-11-2019


