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CONCEPT 
DE DATO 22 MAART 2011

BEHEEROVEREENKOMST 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1) de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Bergen, gevestigd te Bergen, te dezen 
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester, mevrouw drs. H. Hafkamp, handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van ___________ , hierna te noemen: de 
"Gemeente", 

2) de stichting: Stichting Museale Collecties (Werknaam), statutair gevestigd te gemeente 
Bergen (Noord-Holland), kantoorhoudende te Hoflaan 26, 1861 CR Bergen (Noord-
Holland), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer drs. J.C.N. Bruintjes, 
hierna te noemen: de "Collectiestichting";

de Gemeente en de Collectiestichting ieder afzonderlijk ook te noemen: "Partij" en hierna 
gezamenlijk te noemen "Partijen";

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

1 Definities overeenkomst

1 . 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder:
- Bijlagen: bijlagen bij deze Overeenkomst, welke onlosmakelijk deel uitmaken van 

deze Overeenkomst;
- Collectie: de verzameling kunstwerken die aan de Gemeente in eigendom 

toebehoren, dan wel in (eeuwigdurend) bruikleen zijn verstrekt, dan wel 
aantoonbaar zeer langdurig aanwezig binnen deze collecties zonder dat de 
herkomst of titel bekend is, welke Collectie op de datum van ondertekening van 
deze Overeenkomst bestaat uit de verzameling kunstwerken tussen Partijen 
aangeduid als de gemeentelijke collectie en de collectie museum Sterkenhuis en 
als weergegeven op de aan deze Overeenkomst te hechten Bijlage. Aan Partijen is 
genoegzaam bekend welke kunstwerken vallen onder de Collectie zoals in deze 
Overeenkomst bedoeld;

- Overeenkomst: deze beheerovereenkomst;
- Stichting Nieuw Kranenburg: de stichting: Stichting Nieuw Kranenburg, 

Centrum voor Kunst, Cultuur en Natuureducatie, statutair gevestigd te Bergen, 
kantoorhoudende te Hoflaan 26, 1861 CR Bergen. 
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1 . 2 Tenzij in de Overeenkomst anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een 
verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de 
meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. Tenzij anders blijkt of 
kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een 
verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

2 Beheer, duur en beëindiging 

2 . 1 De Gemeente geeft de Collectie voor onbepaalde tijd in beheer aan de 
Collectiestichting, die het beheer over de Collectie aanvaardt. Het beheer als bedoeld 
in deze Overeenkomst gaat in per heden. De Gemeente brengt de Collectie onverwijld 
in de macht van de Collectiestichting. 

2 . 2 Partijen hebben enkel het recht deze Overeenkomst op te zeggen indien voortzetting 
van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Partijen gevergd kan worden. 
Daarbij geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van één jaar. Daarnaast hebben beide 
Partijen het recht de Overeenkomst op te zeggen per het moment dat Stichting Nieuw 
Kranenburg niet langer het nieuwe museaal centrum voor kunst, cultuur en 
natuureducatie "Nieuw Kranenburg", te vestigen te Bergen exploiteert en/of in stand 
houdt.

2 . 3 In afwijking van het voorgaande, kan de Gemeente deze Overeenkomst tussentijds 
beëindigen op grond van aantoonbaar wanbeheer door de Collectiestichting, tenzij de 
Collectiestichting, na daartoe schriftelijk door de Gemeente gesommeerd te zijn, alsnog 
binnen een redelijke termijn in een toereikend beheer voorziet.

2 . 4 De Collectiestichting verbindt zich in geval van opzegging de in beheer gegeven 
Collectie in zijn geheel terug te geven aan de Gemeente, tenzij Partijen op dat moment 
anders overeenkomen.

3 Beheer en bevoegdheden

3 . 1 De Collectiestichting zal het museale beheer voeren over de Collectie. De 
Collectiestichting verplicht zich de Collectie te onderhouden als een goed huisvader. De 
Collectie of onderdelen daarvan zal (zullen) uitsluitend worden gebruikt binnen het 
kader van de statutaire doelstelling van de Collectiestichting. 

3 . 2 De Collectiestichting verklaart aansprakelijk te zijn voor de Collectie en verplicht zich de 
Collectie zodanig te beheren en te behandelen dat de kans op beschadiging, in welke 
vorm dan ook, zo gering mogelijk is. 

3 . 3 De naleving van specifieke voorwaarden, die gelden voor schenkingen en/of legaten, 
gaat over op de Collectiestichting. Voor zover geaccordeerd door de bruikleengever 



beheerovereenkomst
Concept - voor discussiedoeleinden
60009563
Concept d.d. 21 maart 2011 (3)

gaan verplichtingen uit bruikleen aan de Gemeente, voortvloeiend uit de tussen de 
bruikleengever en de Gemeente overeengekomen bruikleenovereenkomsten, over op 
de Collectiestichting. 

3 . 4 De Gemeente geeft de Collectiestichting het recht en het vertrouwen om met 
betrekking tot de Collectie alle museale kerntaken te verrichten en/of uit te voeren die 
zijn vereist dan wel gebruikelijk zijn voor het gewone gebruik van de Collectie. 

3 . 5 De Gemeente verklaart toestemming te geven aan de Collectiestichting om al die 
herstelwerkzaamheden en overige bewerkingen aan de Collectie te verrichten die naar 
mening van de Collectiestichting noodzakelijk zijn voor een goed onderhoud van de 
Collectie. 

3 . 6 Een aantal werken uit de Collectie wordt door de Collectiestichting beschikbaar gesteld 
om in het gemeentehuis van de gemeente Bergen tentoongesteld te worden. De 
Gemeente en de Collectiestichting zullen daaromtrent in redelijkheid nadere afspraken 
maken. 

4 Aanwijzing van een inspecteur

4 . 1 De Gemeente wijst, in overleg met de Collectiestichting, een inspecteur aan die de 
wijze, waarop de Collectiestichting het museaal beheer van de collectie voert, jaarlijks
(respectievelijk tweejaarlijks) inspecteert overeenkomstig nader op te stellen
inspectiereglement.

5 Geen vergoedingen

5 . 1 De Gemeente is de Collectiestichting geen vergoeding verschuldigd voor de 
beheerwerkzaamheden, onverminderd eventuele verplichtingen voor de Gemeente uit 
subsidiebeschikkingen en/of de overeenkomst welke is gesloten tussen de Gemeente, 
Stichting Noord-Hollands Kunstcentrum en Stichting Nieuw Kranenburg.

5 . 2 De Collectiestichting is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd voor het 
exposeren van de Collectie of delen daarvan.

6 Bruikleen

6 . 1 De Gemeente verklaart dat de Collectiestichting te allen tijde bevoegd is om de 
Collectie, of een gedeelte daarvan, tijdelijk in bruikleen te geven aan Stichting Nieuw 
Kranenburg. 

6 . 2 Indien de Collectiestichting aan één of meer anderen dan Stichting Nieuw Kranenburg 
de Collectie of een gedeelte daarvan in bruikleen wil geven voor een periode langer 
dan twaalf maanden, meldt de Collectiestichting dit aan de inspecteur omschreven in 
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artikel 4, onder toezending van een concept van de bruikleenovereenkomst. Deze 
bruikleen behoeft de goedkeuring van de Gemeente. Deze goedkeuring wordt geacht 
te zijn verleend indien de Gemeente niet binnen één maand na de melding aan de 
inspecteur bezwaar heeft gemaakt. Wanneer de Collectiestichting voor een periode tót 
twaalf maanden delen van de Collectie in bruikleen wil geven aan één of meer anderen 
is geen goedkeuring van de Gemeente nodig (en geen melding vooraf aan de 
inspecteur vereist).

6 . 3 Na afloop van elk kalenderjaar stelt de Collectiestichting aan de inspecteur bedoeld in 
artikel 4 een volledige lijst van bruiklenen ter beschikking.   

6 . 4 Het door de Collectiestichting in bruikleen geven aan derden van de Collectie of 
onderdelen daarvan als hiervoor bedoeld in 6.1 en 6.2, geschiedt bij schriftelijke 
overeenkomst. 

6 . 5 De Collectiestichting is verplicht in elke bruikleenovereenkomst met anderen dan 
Stichting Nieuw Kranenburg een verplichting tot afdoende verzekering door de 
bruikleennemer op te nemen.

7 Kosten, schade en verlies, verzekering

7 . 1 Alle kosten, gemaakt gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, voor zover een 
gevolg van het beheer over de Collectie en strekkende tot normaal onderhoud, 
waaronder begrepen eventuele kosten van transport en verpakking voor het vervoer 
van de Collectie of onderdelen daarvan, komen voor rekening van de Collectiestichting. 

7 . 2 De Collectiestichting stelt de Gemeente onmiddellijk in kennis van verlies of schade 
aan de Collectie of onderdelen daarvan. Bij aanzienlijke schade waarvan herstel een 
onevenredig beslag zou leggen op de aan de Collectiestichting ter beschikking gestelde 
middelen, wordt overleg gepleegd tussen de Collectiestichting en de Gemeente. 

7 . 3 De Gemeente continueert -voor eigen rekening en onverminderd het bepaalde in artikel 
6.5- de lopende verzekering van de Collectie overeenkomstig de bestaande polis in elk 
geval tot het moment dat de Collectie is opgeschoond als bedoeld in het volgende 
artikel. Zodra de Collectie is opgeschoond zullen Partijen nader in overleg treden over 
verdere verzekering van de Collectie. 

8 Opschoning en afstoting

8 . 1 Partijen komen overeen dat omtrent (eventuele) opschoning van de Collectie en/of 
(eventuele) afstoting van onderdelen van de Collectie nadere afspraken tussen Partijen 
zullen worden gemaakt. 
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9 Slotbepalingen

9 . 1 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de 
Collectie en vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke partijen 
terzake hebben gemaakt. 

9 . 2 Tussen Partijen overeengekomen wijzigingen worden schriftelijke vastgelegd en maken 
onlosmakelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst. 

9 . 3 Partijen zullen met elkaar in overleg treden over een aanpassing van deze 
Overeenkomst die zo dicht mogelijk bij de aard en strekking van deze Overeenkomst 
ligt indien de onverkorte uitvoering daarvan op enig moment in strijd mocht zijn met op 
de Partijen rustende wet- en regelgeving.

9 . 4 Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet geheel of 
gedeeltelijk aan derden overdragen zonder de voorafgaande instemming van de 
andere Partijen. 

9 . 5 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan 
wel overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Alkmaar. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN  DRIEVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND TE  
______________________ OP ____________________________  

GEMEENTE BERGEN STICHTING MUSEALE COLLECTIES

Bijlagen:
samenstelling Collectie (gemeentelijke collectie en de collectie museum Sterkenhuis)




