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 2 

NAAR EEN EFFECTIEVE BRIM 

 

 

 

A. Inleiding 

 

De belangstelling voor geschiedenis en voor cultureel erfgoed is de laatste jaren 

toegenomen. Een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed zijn de monumenten, de 

gebouwen en hun omgeving. Het belang van de instandhouding ervan wordt door velen 

erkend; deze is bij wet geregeld. De overheid speelt daar een belangrijke rol bij en veel 

monumenten kunnen niet zonder enige steun van de overheid in stand worden gehouden. 

De monumentenzorg is dan ook ontzien bij de door de regering voor 2011-2015 

voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.  

Dit neemt niet weg dat er reden is tot zorg. De middelen die het Rijk ter beschikking stelt 

lijken ontoereikend om alle monumenten op een adequate wijze in stand te helpen houden. 

Daarbij komt dat de wijze waarop de subsidies worden toegekend tot een suboptimale 

allocatie van de schaarse middelen leidt, waardoor voor een aantal monumenten 

achteruitgang en uiteindelijk verval dreigt. 

Deze notitie is geschreven door een werkgroep - de werkgroep Brim-evaluatie - , 

bestaande uit een aantal betrokkenen uit het veld die zich zorgen maken over de 

instandhouding van de Rijksmonumenten.  

 

 

B. Belang van monumenten 

 

Monumenten zijn in verschillende opzichten van betekenis voor de Nederlandse 

samenleving
1
. Zij dragen niet alleen bij aan het welzijn, maar ook aan de welvaart. Zij 

hebben in economische zin een positief extern effect: de waarde van een monument strekt 

zich verder uit dan alleen voor de eigenaar of beheerder van het monument. Dit 

rechtvaardigt dan ook een financiële betrokkenheid van de overheid bij de instandhouding 

van monumenten.  

De financiële betrokkenheid van de overheid levert uiteindelijk de overheid meer geld op. 

Het CPB heeft berekend dat uiteindelijk van iedere euro die de overheid in monumenten 

investeert 1,50 euro naar de overheid terugvloeit
2
.  

 

 

C. Instandhouding 

 

De overheid is op drie manieren betrokken bij de instandhouding van monumenten: 

i) regelgeving 

ii) financiële ondersteuning 

iii) kwaliteitsbevordering en -bewaking 

Door middel van regelgeving wil de overheid bewerkstelligen dat monumenten door de 

eigenaar of beheerder op de juiste manier worden in stand gehouden en gebruikt. 

                                                 
1
 Zie onder meer Nationaal Restauratiefonds (2010), Investeren in monumenten 2010, p. 6 

2
 Nationaal Restauratiefonds (2010), Investeren in monumenten 2010, p. 10 
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Met financiële ondersteuning tracht de overheid zorg te dragen dat de eigenaar of 

beheerder van een monument ook daadwerkelijk in zodanige staat kan houden dat de 

cultuurhistorische betekenis ervan behouden blijft. 

Tenslotte geeft de overheid adviezen aan monumenteigenaren teneinde er toe bij te dragen 

dat de monumenten volgens genormeerde kwaliteit zo goed mogelijk in stand worden 

gehouden. 

 

Subsidies en financiering 

De overheid stelt middelen ter beschikking als bijdrage in het dagelijks onderhoud van 

monumenten. Daarnaast stelt de overheid middelen ter beschikking als bijdrage in de 

restauratiekosten. Hierbij wordt er van uitgegaan dat in een evenwichtige situatie 10% van 

de voorraad aan restauratie toe is. 

 

In 2011 stelt het Rijk op basis van het Brim (Besluit rijkssubsidiering instandhouding 

monumenten) € 81mln. ter beschikking, hetgeen als volgt verdeeld is: 

  

  -  instandhouding regulier   42 mln    

  -  instandhouding grootschalig   16 mln + 

         58 mln 

 

  -  restauraties       23 mln + 

        Totaal    81 mln 

 

Hiervan is € 7 mln Brim-subsidie incidenteel beschikbaar als gevolg van eerdere 

onderuitputting. 

 

Voor 2012 zijn de beschikbare middelen: 

 

  -  instandhouding regulier   39 mln    

  -  instandhouding grootschalig   12 mln + 

         51 mln 

 

  -  restauraties (23 + 16 mln)     39 mln + 

        Totaal    90 mln 

 

 

De onderhoudssubsidies hebben betrekking op een periode van zes jaar. De in 2011 toe te 

kennen subsidies hebben derhalve betrekking op de periode 2012-2017. Voor subsidiering 

in het kader van het Brim komen de volgende Rijksmonumenten in aanmerking: 25.000 

gebouwen (zie bijlage 1) en 1.300 groenmonumenten. Bijlage 2 laat zien dat over de 

periode 1995-2009 bijna de helft van de verstrekte subsidies
3
 ten goede kwam van 

kerkgebouwen.  

 

 

D. Probleemstelling 

 

In 2011 kunnen aanvragen voor onderhoudssubsidies tussen 15 januari en 31 augustus 

worden ingediend. Omdat de middelen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst 

                                                 
3
 inclusief restauratiesubsidies 
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van de aanvragen, heeft eenieder er belang bij zijn aanvraag zo vroeg mogelijk in te 

dienen. Op 15 januari zijn er 2.200 subsidieaanvragen ingediend; hiervan viel een deel af 

omdat de aanvraag niet volledig was. Omdat de resterende 1886 aanvragen het 

beschikbare budget zouden overschrijden is op 20 april geloot over de volgorde waarin de 

resterende aanvragen behandeld zouden worden. Hiervan hebben er uiteindelijk 477 een 

subsidie toegekend gekregen
4
, hetgeen neerkomt op minder dan één kwart van de 

ingediende aanvragen. 

 

Deze wijze van toekenning heeft twee gevolgen: onzekerheid en discontinuïteit. Het 

laatste is met name voor de groenmonumenten een groot probleem aangezien het bij 

groenmonumenten – in tegenstelling tot gebouwen – niet mogelijk is het onderhoud een 

jaar uit te stellen. Maar ook voor gebouwen zal de discontinuïteit problemen opleveren, 

zeker wanneer het blijkt dat voor een bepaald monument een aantal jaren achtereen geen 

subsidie wordt toegekend. Elk jaar onderhoudsuitstel betekent een kostenstijging van 15% 

van het werk dat hoe dan ook toch gedaan moet worden. 

 

De subsidieplafonds alsmede het grote verschil tussen het kleinschalig onderhoud (tot € 

100.000) en grootschalig onderhoud (tussen € 700.000 en € 1.000.000)
5
 hebben verder tot 

gevolg dat de allocatie van middelen verre van optimaal is. Een monument waarvan de  

onderhoudsbehoefte bijvoorbeeld € 420.000 voor zes jaar is (gemiddeld € 70.000 per jaar) 

heeft de keus tussen hetzij een veel te geringe aanvraag doen van € 100.000, hetzij zijn 

onderhoudsplannen op te rekken tot € 700.000. In beide gevallen is de besteding van 

middelen suboptimaal en niet in lijn met de feitelijke instandhoudingbehoefte. Dit wringt 

te meer daar voor alle objecten groter dan een woonhuis de onderhoudsbehoefte hoger is 

dan € 100.000 voor zes jaar.  

 

Er zijn diverse voorbeelden aan te wijzen van recent met behulp van Rijkssubsidies 

gerestaureerde monumenten die door een ontoereikende onderhoudssubsidie op relatief 

korte termijn weer in verval dreigen te raken. En het Brim was nu juist bedoeld om 

dergelijke situaties te vermijden. 

 

De onzekere situatie die nu ontstaat is voorts een trendbreuk voor partijen die tot nu toe op 

een adequate wijze hun monument in stand hebben gehouden, met ondersteuning van 

subsidies in het kader van de Brom, de voorganger van de huidige Brim-subsidies. Aldus 

wordt goed gedrag afgestraft.  

 

 

E. Budget: behoefte en beschikbaarheid 

 

In 2006 heeft PRC Bouwcentrum
6
 becijferd dat jaarlijks minimaal € 58 mln beschikbaar 

moest zijn voor de uitvoering van het Brim. In 2011 is € 57,2 mln beschikbaar. Op het 

eerste gezicht zou dat ongeveer met de raming van PCR Bouwcentrum overeen komen. 

Hierbij moet evenwel bedacht worden dat geen rekening is gehouden met de inflatie. 

Voorts is geen rekening gehouden met de groene monumenten, die vanaf 2010 een beroep 

op het Brim kunnen doen. 

 

                                                 
4
 Voor een totaalbedrag van € 56,9 mln. 

5
 voor kerken geldt een grens van € 700.000, bedoeld voor de instroomjaren 2009, 2010 en 2011.  

6
 Rapport PRC Bouwcentrum; 2006, geciteerd in Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31700 VIII, nr. 122, 

p.2  
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Waarschijnlijk was de raming van PRC Bouwcentrum destijds al aan de lage kant, ook al 

omdat de uitgangspunten niet geheel aansloten bij de feitelijke instandhoudingbehoefte.  

 

In bijlage 4 wordt een raming gegeven van de behoefte aan instandhoudingsubsidies op 

basis van het Brim. Wanneer verondersteld wordt dat van alle Rijksmonumenten die voor 

subsidie in aanmerking komen (25.000) 70% ook daadwerkelijk een beroep op de regeling 

doet en daarbij subsidieaanvragen doet voor subsidiabele kosten ter hoogte van gemiddeld 

€ 90.000 per zes jaar, dan zou dat een jaarlijks budget vergen van € 157 mln. Als eveneens 

70% van de 1.300 groenmonumenten een subsidieaanvraag doen voor subsidiabele kosten 

van gemiddeld € 100.000, dan vergt dat een jaarlijks budget van € 9 mln. Bedacht zij dat 

de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg voor groene en archeologische 

monumenten in totaal een budget van € 4,0 mln per jaar was uitgetrokken
7
. 

In totaal zou dus jaarlijks € 166 mln voor de instandhoudingsubsidies in het kader van het 

Brim beschikbaar moeten zijn om structureel in de noodzakelijke onderhoudbehoefte te 

kunnen voorzien. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de voor instandhoudingsubsidies in 2011 beschikbare 

middelen, in totaal € 58; dit budget wordt in 2012 en latere jaren verlaagd tot € 51, 

inclusief de middelen voor groen en archeologie. 

 

De raming van bijlage 4 is een globale schatting. Ook al zou deze een factor 1½ te hoog 

blijken te zijn, dan nog houdt dat in dat het beschikbare budget de helft te klein is. Gelet 

op de toekenningperiode van zes jaar zou dat inhouden dat van de Rijksmonumenten in 

dat - vermoedelijk gunstigere - geval gemiddeld minstens de helft gedurende zes jaar niet 

of nauwelijks onderhoud kan doen (de jaarlijkse instandhoudingkosten zullen daardoor in 

deze periode met bijna 100% toenemen). Bij een ongunstige loting kan het voorkomen dat 

een monument gedurende vele jaren geen onderhoud kan krijgen, met alle gevolgen voor 

de instandhouding en extra noodzakelijke kosten voor restauratie om uiteindelijk verval te 

voorkomen. In ieder geval zal blijken dat de ervaring uit 2011, een afwijzing van ¾ van de 

aanvragen die op de eerste dag zijn ingediend, structureel is. Monumentenbeheerders 

zullen vele jaren achtereen plannen moeten opstellen om maar voor een loting in 

aanmerking te komen, waarvan de kans op toekenning – in dit gunstigere geval – 1 op 7 

zal blijken te zijn. 

 

Duidelijk is dat het huidig budget verre van toereikend is voor subsidietoekenning op 

basis van de huidige regelgeving. Dat betekent dus dat het uitgangspunt van het Brim – nl. 

dat monumenten in een redelijke onderhoudsstaat gehandhaafd blijven – niet gerealiseerd 

wordt. 

 

 

F. Mogelijke oplossingen 

 

Bij het zoeken naar oplossingen moet bedacht worden waarvoor de subsidie bedoeld is: 

het bijdragen in de kosten van de instandhouding van het monument opdat de 

cultuurhistorische waarde ervan behouden blijft. Een subsidie moet daarom niet de volle 

last van de instandhouding afdekken, maar tegemoet komen aan de meerkosten die het 

van het onderhoud van een monument ten opzichte van soortgelijke niet-monumentale 

objecten. 

                                                 
7
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 1156, nr. 1, p.66 
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budget vergroten 

Een eerste oplossing zou zijn het vergroten van het budget zodat alle subsidieaanvragen 

conform de bestaande regelgeving, kunnen worden toegekend. Het verhogen van het 

budget is weliswaar noodzakelijk, maar in deze tijd geen erg waarschijnlijke optie. 

 

effectievere verdeling 

Wanneer het budget niet verhoogd kan worden tot het niveau dat structureel alle 

aanvragen gehonoreerd kunnen worden, moet gekeken worden naar zo effectief mogelijk 

toedelen van de schaarse middelen. Het stelsel kan op twee manieren worden verbeterd: 

door te zorgen dat de schaarse middelen op een rationele, doelmatige manier worden 

verdeeld en door te zorgen dat urgente gevallen prioriteit krijgen. Door de doelmatigheid 

te verbeteren kunnen met hetzelfde budget meer monumenten in stand worden gehouden. 

Door urgentie als criterium mee te laten spelen wordt bereikt dat monumenten niet 

zodanig in verval raken dat herstel veel duurder dan wel onmogelijk wordt en bovendien 

belangrijke cultuurwaarden verloren gaan.  

 

 

I. Verbetering doelmatigheid 

 

De doelmatigheid kan op vier manieren vergroot worden: 

a. het voorkomen van onderuitputting 

b. het toekennen naar behoefte 

c. het toekennen naar draagkracht 

d. het rekening houden met de fiscale faciliteiten 

 

a. Onderuitputting 

Onderuitputting houdt in dat aan een monument op basis van een ingediende begroting 

een onderhoudssubsidie wordt toegekend en dat na afloop blijkt dat slechts een deel van 

de aanvankelijk begrote werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er zijn dan middelen vastgelegd 

die uiteindelijk niet worden uitgegeven; het Rijk bespaart geld maar het budget voor 

monumentenzorg wordt niet optimaal besteed. De regelgeving is nu zodanig dat het voor 

de aanvrager verstandig is om meer werkzaamheden te begroten dan hij van plan is uit te 

voeren. De mate waarin onderuitputting voorkomt is niet bekend; als wij als 

werkhypothese aannemen dat het om tenminste 20% van het budget gaat, houdt het 

voorkomen daarvan in dat aan 25% meer monumenten een subsidie verstrekt kan worden.  

  

De Rijksdienst heeft in het verleden getracht onderuitputting te voorkomen door te vragen 

dat monumenten tevoren het budget voor de eigen middelen al beschikbaar hadden. Een 

dergelijke voorwaarde is om twee redenen ineffectief: voor het monument is dat 

omslachtig; soms moeten de middelen in de loop der tijd verdiend worden. Daarbij komt 

dat de beschikbaarheid van de middelen nog niet inhoudt dat de begrote werkzaamheden 

daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. 

 

Een andere methode zou zijn om aan de monumenten een prikkel te geven om de 

begroting zodanig op te stellen dat daadwerkelijk voor het aangevraagde bedrag 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Daartoe zou bepaald kunnen worden dat de subsidie 

afhankelijk is van de bij de aanvraag goedgekeurde begroting horende eigen middelen. Bij 

de aanvraag worden subsidiabele kosten vastgesteld van x euro. Op basis daarvan wordt 

een subsidie toegekend van 0,6 x euro en moeten eigen middelen van 0,4 x euro worden 

opgebracht. Als bij de eindafrekening blijkt dat slecht y euro is uitgevoerd, waarbij y < x, 
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dan wordt de subsidie vastgesteld op (y – 0,4 x) euro. In dit specifieke geval zal dat tot 

een grotere onderuitputting leiden, maar de regeling zal als gedragseffect uitlokken dat de 

ingediende begroting zo reëel mogelijk zal zijn. Bij het te hoog vaststellen van de 

begroting wordt immers subsidie misgelopen. In bijlage 5 staat een cijfervoorbeeld (zie 

“harde variant). 

 

Voorwaarde voor een dergelijk mechanisme is dat er de nodige flexibiliteit is om 

tussentijds binnen de aangevraagde begroting met werkzaamheden te schuiven, 

afhankelijk van eventueel gewijzigde prioriteiten. Ook moet het mogelijk zijn om in 

bepaalde gevallen die niet voorzien waren de begroting bij te kunnen stellen, zodat de 

subsidie niet volledig gekort wordt. 

 

Voor het geval het zo sterk korten op de subsidie te hard wordt gevonden, kan aan een 

“zachte variant” worden gedacht. De korting op de subsidie is dan een lineaire combinatie 

van de huidige regeling en de “harde variant”. In bijlage 5 zijn twee cijfervoorbeelden 

gegeven, één met een parameter (“coulance %”) van 50% en één met een paramater van 

20%. 

 

b. Behoefte 

 

Een andere bron van inefficiëntie van de huidige Brim-regeling zijn de verschillende 

plafonds en drempels voor de in te dienen subsidiabele kosten. Deze leiden tot een 

suboptimale allocatie van middelen en lokken in sommige gevallen strategisch gedrag uit. 

Beter is om voor ieder monument de onderhoudsbehoefte vast te stellen en de toe te 

kennen subsidie daar op af te stemmen.  

 

De onderhoudsbehoefte kan bepaald worden door een onafhankelijke instantie
8
 op 

aanvraag van de beheerder van een monument te laten vaststellen wat de meerjarige 

technische onderhoudsbehoefte van een monument is. Vervolgens kan een erkend 

deskundige derde (architect of adviseur) de behoefteraming toetsen - en zo nodig 

aanpassen - en begroten welke kosten daarmee gemoeid zijn. De Rijksdienst toetst de 

aanvraag en subsidieert het onderhoud volgens tevoren vastgestelde normen
9
.  

 

Bij een meningsverschil over de vaststelling van de onderhoudsbehoefte kan de beheerder 

in beroep gaan bij de Rijksdienst (of een nader te bepalen orgaan), met uiteindelijk een 

beroepsgang naar de administratieve rechter. 

  

Bij verschil van mening over de begroting kan de beheerder van het monument een andere 

adviseur inschakelen c.q. een civiele procedure starten. 

 

Bij verschil van mening over de vastgestelde subsidie of de daaraan verbonden 

voorwaarden gelden de gebruikelijke beroepsprocedures van de thans geldende 

regelingen.  

 

 

 

 

                                                 
8
 wij denken daarbij aan de Monumentenwacht 

9
 een dergelijke procedure met het vaststellen van de onderhoudsbehoefte van het monument zou ook voor de 

fiscale faciliteit kunnen gelden (bureau Monumentenpanden). 
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c. Draagkracht 

 

Een monument dat (nagenoeg) geheel in zijn historische hoedanigheid bewaard is 

gebleven heeft veelal een geringere economische draagkracht dan een monument dat 

dankzij aanpassingen in de bouwsubstantie of in de inrichting geëxploiteerd kan worden. 

Daartegenover staat dat een in zijn historische hoedanigheid bewaard gebleven monument 

een grotere betekenis heeft als cultureel erfgoed dan wanneer het aangepast is. Zie 

bijvoorbeeld het verschil tussen enerzijds een molen waarvan het binnenwerk nog intact 

en bruikbaar is en anderzijds een molen die als restaurant is ingericht. De economische 

draagkracht van de eerste is duidelijk minder dan de tweede. 

 

Het onderscheid maken naar economische draagkracht voor zover deze voortvloeit uit 

aanpassingen aan het monument zal de effectiviteit van de bestede middelen ten goede 

komen. Het wellicht meest objectieve criterium om dat vast te stellen kan zijn de ratio van 

de oppervlakte van ieder monument dat in zijn historische hoedanigheid bewaard is 

gebleven en dat aangepast is.  

 

Op aanvraag van de beheerder van een monument wordt via een nog te ontwikkelen 

protocol vastgesteld
10

 welke ruimtes van een monument in authentieke staat verkeren (en 

eventueel gebruikt worden) en welke ruimtes aangepast zijn ten behoeve van de 

exploitatie. Voor het gedeelte dat in authentieke staat is word een hoger 

subsidiepercentage toegekend dan voor de aangepaste gedeelten. De ratio tussen de 

oppervlakte (de inhoud) van de authentieke ruimtes en de aangepaste ruimtes bepaalt 

uiteindelijk het subsidiepercentage voor het gehele monument; hier is dus sprake van een 

glijdende schaal. 

 

Afhankelijk van welke instantie uiteindelijk de draagkracht vaststelt, kunnen verschillende 

beroepsmogelijkheden worden gegeven. 

 

Een subsidiestelsel dat rekening houdt met de authenticiteit en de daarmee 

samenhangende draagkracht van een monument leidt niet alleen tot een rechtvaardigere 

verdeling van middelen, maar het bevordert ook het in authentieke staat houden van het 

monument. 

 

d. Fiscale faciliteit 

 

In het verleden werd aan monumenten die gebruik konden maken van een fiscale faciliteit 

een lager subsidiepercentage toegekend dan aan monumenten die dat niet kunnen doen 

omdat zij niet belastingplichtig zijn. Dat onderscheid is vervallen, waardoor de 

monumenten die een fiscale aftrek genieten bevoordeeld zijn. Bijlage 6 geeft daarvan een 

voorbeeld. Het betreft monumenten niet zijnde woonhuizen die in eigendom zijn van 

natuurlijke personen
11

. Weliswaar is dat een kleine categorie, maar gelet op het beperkte 

budget en de grote behoefte aan middelen valt een dergelijke bevoordeling niet te 

rechtvaardigen en is deze niet efficiënt. Het onderscheid zou weer ingevoerd moeten 

worden. 

 

                                                 
10

 bijvoorbeeld een systeem zoals de Mo-coëfficient, ontwikkeld als instrument duurzame monumentenzorg. 
11

 bijvoorbeeld een natuurlijke persoon die een pand in de verhuur heeft (box 3) als woning of kantoor bij wijze 

van vermogensbeheer; er geldt een drempel van 4% van de waarde 
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Omgekeerd is er ook een categorie woonhuizen, die nu geen subsidie (meer) krijgen 

omdat woonhuizen in het algemeen al fiscaal gefaciliteerd worden. Dat geldt uiteraard 

voor woningen die in eigendom zijn van belastingplichtigen. Er is evenwel ook een 

(kleine) categorie woonhuizen die in eigendom zijn van stichtingen of verenigingen die 

geen belasting betalen en waarvan het onderhoud dus niet gefaciliteerd wordt. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor pastorieën bij kerkgebouwen. Deze categorie zou voor subsidie in 

aanmerking moeten komen.  

 

 

II. Urgentie 

 

Indien ook bij een efficiëntere regeling het totaal budget onvoldoende blijkt te zijn om 

voor alle monumenten te allen tijde het regulier onderhoud te subsidiëren, is het 

noodzakelijk om een aparte voorziening te creëren voor urgente gevallen, waarbij het 

onderhoud niet meer kan worden uitgesteld zonder aanzienlijke gevolgschade.  

 

De urgentie van het onderhoud kan worden vastgesteld door een onafhankelijke instantie
·. 

De beheerder van een monument geeft periodiek opdracht tot een inspectie en dit leidt tot 

een rapport waarin de uit te voeren werkzaamheden in verschillende urgentieklassen 

worden verdeeld (bijv.: [niet urgent; enigszins urgent; zeer urgent] of: [uitvoeren binnen 

0-1 jaar (direct); binnen 1-3 jaar; binnen 3-6 jaar]). Leidend criterium daarbij moet zijn of 

het niet uitvoeren van de werkzaamheden tot vervolgschade aan (een deel van) het 

monument leidt. Bij het vaststellen van de urgentie wordt de vervolgschade benoemd en 

de eventuele kosten die een jaar uitstel met zich zouden brengen. De Rijksdienst 

controleert (marginaal) de urgentie en bepaalt of de onderhoudswerkzaamheden volgens 

de norm als urgent kunnen worden beschouwd. 

 

De subsidieregeling wordt van 15 januari tot en met 30 april opengesteld voor alle 

aanvragen die als ‘urgent’ (binnen 0-1 jaar) worden gekenmerkt. Wanneer deze aanvragen 

aan de voorwaarden voldoen, worden zij toegekend. Vervolgens gaat de regeling van 1 

mei tot en met 31 augustus open voor de overige aanvragen met een lagere urgentie, die 

een beroep op het restant van het budget kunnen doen.  

 

De beroepsmogelijkheden kunnen dezelfde zijn als onder I sub b. 

 

 

G. Groene monumenten 

 

Tot en met 2010 bestond een zeer effectieve regeling voor het onderhoud van groene 

monumenten bij historische buitenplaatsen: met een bedrag van € 2,5 mln konden op 

redelijk goede wijze de groene monumenten van ca 200 buitenplaatsen onderhouden 

worden. Na 2010 is deze regeling geïntegreerd in de Brim-systematiek. Deze is op zich 

veel genereuzer dan de voormalige regeling voor degenen die in de prijzen vallen, maar 

het budget is verre van toereikend. Zo is in 2010 is aan slechts 20 buitenplaatsen een 

subsidie toegekend van gemiddeld € 40.000 per groenmonument per jaar. De overige 

groenmonumenten krijgen geen subsidie, waardoor noodzakelijk onderhoud achterwege 

blijft. 

De integratie van de oude regeling in het Brim was bedoeld om het voor 

monumentenbeheerders eenvoudiger te maken (‘één loket’). Het resultaat is het tegendeel: 
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de aanvraagprocedure is veel ingewikkelder en de kans om tevergeefs plannen op te 

stellen ten behoeve van de aanvraag is meer dan 80%.  

Het verdient de voorkeur voor groene monumenten een aparte regeling in te stellen.  

 

 

H. Criteria voor een goed monumentenbeleid 

 

Een subsidiestelsel dat kan bijdragen aan een transparant, sober en doelmatig alsook 

duurzame instandhouding van de Nederlandse monumenten moet aan een aantal criteria 

voldoen: 

 

(i) zekerheid 

De monumentenbeheerder moet zekerheid krijgen over de bijdrage die hij gedurende een 

aantal jaren van de overheid kan verkrijgen. Daarmee kan hij zijn onderhoudsactiviteiten 

plannen, waardoor deze op een efficiënte manier uitgevoerd kunnen worden. Dat geldt 

voor zowel de onderhouds- als de restauratiewerkzaamheden. Het verdient de voorkeur 

om zeker te weten dat je over acht jaar een restauratiesubsidie tegemoet te kunnen zien 

dan jaarlijks te moeten afwachten of je dat jaar wel of niet aan bod komt en vervolgens in 

korte tijd de werkzaamheden te moeten uitvoeren. 

 

(ii) duidelijkheid 

Duidelijkheid over de regeling is essentieel, zodat een monumentenbeheerder weet wat 

hem te wachten staat en waaraan hij zich moet houden. 

 

(iii) continuïteit 

Voor een duurzame instandhouding en voor het behoud van een gekwalificeerde 

uitvoeringsmarkt is continuïteit van groot belang. Afhankelijk van de aard van het 

monument, moeten de onderhoudsactiviteiten met een zekere regelmaat kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

 

I. Administratieve lasten 

 

In het verleden zijn vaak regelingen “vereenvoudigd” dan wel regelingen samengevoegd 

met als oogmerk de regelgeving voor de monumentenbeheerders makkelijker te maken en 

daarmee administratieve lasten te verlagen. In het bovenstaande zijn voorstellen gedaan 

om de subsidieverlening doelmatiger te maken opdat met hetzelfde budget meer 

monumenten in stand gehouden kunnen worden. Een doelmatigere regelgeving houdt 

vanzelfsprekend een verfijning van de regelgeving in. Dat maakt de regelgeving op het 

eerste gezicht wellicht enigszins ingewikkelder en zal ogenschijnlijk tot een verhoging 

van administratieve lasten leiden. 

 

Hierbij zij het volgende bedacht. Op dit moment zijn meer dan 75% van de aanvragen 

tevergeefs gedaan. Dat betekent dat de betreffende monumentenbeheerders voor niets 

kosten hebben gemaakt, waaronder kosten die doorgaans tot de “administratieve lasten” 

worden gerekend. Onder deze omstandigheden valt het voor monumenteigenaren verre te 

verkiezen om desnoods één of twee formulieren meer in te dienen en daardoor grotere 

zekerheid te krijgen over de continuïteit van de instandhouding dan onderworpen te zijn 

aan een willekeurige loting. 

 



 

 11 

Ook voor de overheid valt het verre te verkiezen om desnoods een verfijndere, maar 

effectievere regeling uit te voeren, dan door te gaan met een ineffectieve regeling die tot 

verspilling van middelen leidt. De baten van een grotere effectiviteit wegen ruim op tegen 

de geringe extra kosten van de uitvoering. 

  

J. Conclusie en aanbevelingen 

 

Naar verwachting is er structureel te weinig budget om alle Rijksmonumenten volgens de 

huidige regelgeving op grond van de feitelijke onderhoudsbehoefte te subsidiëren. Voor 

de instandhouding van het cultureel erfgoed zou een verhoging van het budget optimaal 

zijn. Omdat het niet waarschijnlijk is dat dit in afdoende mate te realiseren is, is het van 

belang de schaarse middelen zo effectief mogelijk te besteden. Op dit moment is duidelijk 

dat de allocatie van middelen suboptimaal is, waardoor middelen verspild worden en 

tegelijkertijd monumenten en verval dreigen te raken.  

 

Het is dus zinvol om na te denken over alternatieve toekenningmethoden opdat met de 

beschikbare middelen het cultureel erfgoed zo goed mogelijk in stand gehouden kan 

worden. In het bovenstaande zijn een aantal voorstellen gedaan die de 

subsidieverstrekking doelmatiger zullen maken. Deze kunnen ieder afzonderlijk of te 

zamen worden doorgevoerd. 

 

Het is zaak om, op basis van concrete en correcte informatie over de daadwerkelijke 

instandhoudingbehoefte van het totale Rijksmonumentenbestand, een passend 

toekenningprotocol te ontwikkelen waarmee op een consequente en meerjarige wijze het 

niveau en de toezegging van Brim-subsidies wordt vormgegeven. 

 

Het huidige stelsel leidt niet alleen tot verval van cultureel erfgoed, maar ook tot 

verspilling van belastingmiddelen. 

 

juli 2011, 
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Sammy van Tuyll Vereniging Particuliere Historische 

Buitenplaatsen 

Fred Vos Monumentenwacht Nederland 
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bijlage 1 

 

Rijksmonumenten 

 

 
 Tabel: Rijksmonumenten per categorie       

           

 CBS categorieën   monumenten   
potentieel Brim-

gerechtigd    

            

                  (1)                      (2)    

            

1 Openbare gebouwen   1.882   1.700    

2 Verdedigingswerken   1.301   1.250    

3 Kerkelijke gebouwen   4.181   4.000    

4 Kerkelijke onderdelen of objecten  211   200    

5 Gebouwen, woonhuizen  36.358   2.400    

6 Delen van gebouwen of woonhuizen 180   50    

7 Liefdadige instellingen  443   300    

8 Agrarische gebouwen  7.563   7.500    

9 Molens    1.275   1.200    

10 Weg- en waterwerken  1.077   900    

11 Horeca-instellingen   201   50    

12 Kastelen, landhuizen e.d.  1.012   950    

13 Losse objecten e.d.    5.353   4.500    

            

     61.037   25.000    

            

            

 

Toelichting: 

 

Kolom (1) betreft het aantal Rijksmonumenten per CBS-categorie
12

. In kolom (2) is een 

schatting gemaakt van het aantal Rijksmonumenten die in aanmerking komen voor 

subsidiering krachtens het Brim, gerekend in objecten (monumentnummers). Het verschil 

tussen kolom (1) en kolom (2) betreft onder meer de woonhuizen, die niet voor Brim-subsidie 

in aanmerking komen, en monumenten die in eigendom zijn van de Rijksoverheid. 

 

                                                 
12

 bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2009), ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009’ 
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bijlage 2 

 

 
Tabel: eigenaarcategorieën en verstrekte subsidie (1995-2009) 

       

       

Eigenaarcategorie  Totale subsidie  %  

       

Kerkelijke organisaties 523.375.424   41%  

       

Stichtingen en verenigingen 319.861.583   25%  

       

Overheden  190.835.331   15%  

       

Particulieren  122.811.506   10%  

       

NV of BV   68.694.157   5%  

       

Overig   51.924.708   4%  

       

Totaal   1.277.502.709   100%  

       

       

Bron: Berenschot (2010), Narekenen met monumenten, p. 7   

       

       

       

 

 

 
Tabel: monumentcategorieën en verstrekte subsidie (1995-2009) 
 

      

Monumentcategorie Totale subsidie  % 

      

Kerkgebouwen  606.883.218   48% 

      

Molens   104.380.856   8% 

      

Openbare gebouwen  24.628.423   2% 

      
Kastelen, landhuizen, buitenplaatsen en historische 
parken 129.682.559   10% 

      

Woningen en gebouwen 94.658.737   7% 

      

Overig   317.268.916   25% 

      

Totaal   1.277.502.709   100% 

      

      

Bron: Berenschot (2010), Narekenen met monumenten, p. 8   
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bijlage 3 

 

 

Beschikbare middelen (Rijksbegroting 2011) 

 

 

    

 (in k euro)  

 

Voor cultuur: artikel 14 van Hoofdstuk VIII (Cultuur) €   937.870 

 

 hiervan: Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed €  206.863 

  (toelichting bij art. 14)  

  

 hiervan: Monumenten €  109.447 

  (toelichting bij art.14)   

 

  

 

Tabel 1 in de beleidsbrief Momo
13

 geeft de verdeling van het programmabudget 

monumentenzorg weer. Uitgangspunt is de Rijksbegroting 2009 geweest. Uitgaande van de 

Rijksbegroting 2011, is de verdeling als volgt: 

 

Verdeling volgens beleidsbrief Momo: 

Brrm    € 31.000 

Brom    €   7.800 

Brhb    €      500 

Groen en archeologie €   4.000 

Restauratieregeling  € 23.000 

Herbestemmen  €   2.400 

Programmakosten, waaronder aflossing Brim € 40.800 

 

Sinds 2006 worden de gelden voor de instandhouding door het NRF voorgefinancierd. Alle 

gelden die op enig moment vrijvallen binnen het programmabudget voor monumentenzorg, 

worden ingezet om deze voorfinanciering af te lossen. De grootste aflossing vindt in 2011 

plaats, dit is het eerste jaar dat er geen middelen meer toegevoegd worden aan het Revolving 

Fund.  

 

Vanaf 2012 is pas structureel geld beschikbaar voor de instandhoudingregeling, omdat dit het 

eerste jaar is dat het Brrm ophoudt te bestaan. Structureel is er dan € 51 mln beschikbaar, dit 

is inclusief de middelen voor groen en archeologie. 

Daarnaast is er vanaf 2012 voor restauratie structureel € 39 mln beschikbaar ( € 16 mln + € 23 

mln). 

 

Voorts draagt het Rijk via de fiscale aftrek in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en in de Wet 

Vennootschapsbelasting 1969 nog € 57 mln bij aan het onderhoud van monumenten die niet 

voor subsidie via het Brim in aanmerking komen.

                                                 
13

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 1156, nr. 1, p. 102 
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bijlage 4 

 

 

 

Raming behoefte Instandhoudingsubsidies krachtens het Brim op jaarbasis 

 

 

Gebouwde monumenten 

 

1. aantal potentieel Brim-gerechtigde monumenten    25.000 

 

2. aantal feitelijke subsidie aanvragen      17.500 

 

3. gemiddelde subsidie per monument per jaar €    10.000 

 

4. subsidiebehoefte per jaar op basis Brim € 157 mln 

 

 

Groene monumenten 

 

5. aantal potentieel Brim-gerechtigde monumenten     1.300 

 

6. aantal feitelijke subsidie aanvragen          910 

 

7. gemiddelde subsidie per monument per jaar €  10.000 

 

8. subsidiebehoefte per jaar op basis Brim €   9 mln 

 

 

Totale behoefte (regel 4 + regel 8) €  166 mln

  

 

 
            

 

 

Toelichting: 

 

Regel (1) is het aantal potentieel Brim-gerechtigden voor gebouwde monumenten van bijlage 

1. Niet iedereen die er voor in aanmerking komt, dient een subsidie in. Bijvoorbeeld een 

ophanden zijn restauratie, staat leeg, onenigheid bij erfenis, ongedeelde boedel etc. In 2005 is 

over alle categorieën toen gerekend met een gemiddeld percentage van 80% dat een aanvraag 

voor subsidie indient. In de praktijk blijkt dat percentage lager te zijn, waardoor wij 

voorzichtigheidshalve uitgaan van 70%. Op basis van bovengenoemde schatting 70% van 

25.000 = 17.500 (regel 2) 

Regel (3) is een raming van de gemiddelde subsidie per monument per jaar. Uitgegaan is van 

gemiddelde subsidiabele kosten van € 90.000 voor zes jaar. Enerzijds zullen er veel 

monumenten zijn die minder subsidiabele kosten hebben (o.a. woonhuizen); anderzijds zijn er 

ook een groot aantal die subsidiabele kosten hebben van € 700.000 tot € 1.000.000 dan wel 
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boven € 100.000 (kerken). Geraamd wordt derhalve € 90.000. Deze raming wordt 

ondersteund door de ervaring met 800 molens, die aanvragen met subsidiabele kosten van 

gemiddeld € 73.000 hebben ingediend. Gelet op de subsidiabele kosten van € 90.000 voor zes 

jaar en een subsidiepercentage van 60% is de jaarlijkse subsidie gemiddeld € 9.000
14

. 

Regel (4) is de aldus geraamde totale behoefte aan Brim-subsidies voor gebouwen. 

 

Regel (5) is het aantal Brim-gerechtigde groene monumenten.  

In regel (6) is verondersteld dat 70% hiervan daadwerkelijk een subsidie ontvangt. 

In regel (7) is de gemiddelde subsidie per monument geraamd op € 10.000, naar analogie van 

regel (3). Bedacht zij dat in 2010 voor 20 groenmonumenten een subsidiebedrag van € 4,8 

mln is toegekend, hetgeen neerkomt op € 240.000 voor zes jaar ofwel € 40.000 per 

groenmonument per jaar. 

Regel (8) is de aldus geraamd totale behoefte aan Brim-subsidies voor groene monumenten.

                                                 
14

 In 2011 werd voor 477 monumenten een bedrag van € 56,9 mln aan subsidie toegekend; gemiddeld dus ruim € 

19.000 per monument. 



 

Bijlage 5 

 

 
                

                

   huidige situatie   harde variant  zachte variant   zachte variant  

                

         coulance % 50%   coulance % 20%  

                

 begroot onderhoud  200.000    200.000     200.000     200.000  

                

 subsidiepercentage 60%   60%    60%    60%  

                

 aangevraagde subsidie 120.000    120.000     120.000     120.000  

                

 eigen middelen  80.000    80.000     80.000     80.000  

                

                

                

                

 feitelijke uitvoering  150.000    150.000     150.000     150.000  

                

 eigen middelen  60.000    80.000     70.000     76.000  

                

 subsidie   90.000    70.000     80.000     74.000  

                

                

 

 

 



 

Bijlage 6 

 

 

 

Fiscaal voordeel 

 

 
       

       

  met fiscale aftrek   
zonder fiscale 
aftrek 

       

  (vroeger)  (nu)   

       

onderhoud 100  100  100 

       

subsidie  50  60  60 

       

eigen bijdrage 50  40  40 

       
fiscale aftrek 
(50%)* 25  20   

       
uiteindelijke 
bijdrage 25  20  40 

       

       

       

       
* hypothese: 50%; er is geen rekening gehouden 
met drempels   



 

       

       

       

 


