
   

 

Hoe de erfgoedsector de coronacrisis kan doorstaan 
 
Erfgoedsector en inkomstenbronnen 
De erfgoedsector is een bonte verzameling van grote en kleine organisaties die het geheel 
aan verhalen, plekken, gebouwen en objecten behouden en beheren die van generatie op 
generatie worden overgedragen. Binnen dit begrip vallen het archeologisch, 
natuurlandschappelijk en gebouwde erfgoed, maar ook het museale, archivalische en 
immateriële erfgoed. Een groot deel van deze erfgoedorganisaties is in meer of mindere 
mate afhankelijk van subsidies van rijk, provincies en gemeenten; dankzij subsidies 
ondervinden deze organisaties minder financiële schade door de maatregelen. Daarenboven 
zijn vooral die erfgoedorganisaties die gebouwen, gebieden en objecten behouden en 
beheren voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van publieksinkomsten en/of 
verhuur. Juist deze erfgoedorganisaties worden hard geraakt door de 
coronacrisismaatregelen. De bijgaande analyse van de financiële gevolgen richt zich daarom 
ook op de beherende organisaties van gebouwde, mobiele en groene monumenten.  
 
Vragenlijst naar directe gevolgen van crisismaatregelen 
De FIM heeft direct na de invoering van de coronacrisismaatregelen een vragenlijst 
rondgestuurd om de eerste gevolgen te inventariseren. Alle organisaties binnen de 
erfgoedsector worden geraakt door de maatregelen om de coronacrisis in te dammen. 
Hieronder volgen wat praktijkvoorbeelden: 

• Alle musea zijn vanaf 12 maart 2020 gesloten voor het publiek. Het Museumhuis 
Rams Woerthe, één van de rijkste art nouveau villa’s van Nederland, die behouden 
en opengesteld wordt door Vereniging Hendrick de Keyser, is sindsdien gesloten. 
Alle reserveringen zijn afgezegd en inkomsten blijven uit. 

• Alle horeca is per 12 maart dicht. Dat betekent dat een eventlocatie als het 
Hazemeijercomplex in Hengelo van BOEi, waar 4000 mensen bijeen kunnen komen 
in een grote voormalige fabriekshal, voorlopig de deuren dicht moet houden en 
zonder inkomsten zit. 

• Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn vanaf 12 maart meer niet toegestaan. 
Daardoor zijn honderden evenementen en festivals uitgesteld of afgelast, zoals 
bijvoorbeeld de Duurzaamheids===Estafette voor historische schepen op de 
Stadswerf Koningspoort in Rotterdam, die op 19 april zou plaatsvinden. Daarmee 
verdween ook de sponsorcampagne, die eigen inkomsten moest opleveren.  

• Veel erfgoedorganisaties werken met een groot aantal vrijwilligers, die vaak al op 
leeftijd zijn. Veel kerken, zoals de Lebuïnuskerk in Deventer, waar in 2019 nog het 
Monumentencongres plaatsvond, kunnen alleen publiek ontvangen dankzij de inzet 
van deze vrijwilligers. We hopen dat zij gezond blijven, maar wanneer is het veilig 
genoeg dat zij weer aan het werk kunnen? Tot die tijd moet de kerk haar deuren 
dichthouden en kan deze niet verhuurd worden, bijvoorbeeld voor congressen. 



• Verhuurders van monumentale gebouwen aan organisaties die publiek ontvangen 
zijn afhankelijk van de huurafdracht van die organisaties. Zo verhuurt Stadsherstel 
NV Bergkwartier in Deventer bijvoorbeeld het monumentale pand Klooster 2-4 als 
theater met restaurant. De huurders kunnen nu geen publiek ontvangen en krijgen 
dus geen inkomsten en vragen de verhuurder om kwijtschelding van de huur. 
Daarmee verdampen dus ook de inkomsten van een verhurende 
stadsherstelorganisatie.  

• Kastelen en buitenplaatsen halen een groot deel van hun inkomsten uit verhuur en 
publieksinkomsten. Neem het bekende Kasteel Doorwerth van Geldersch Landschap 
en Kasteelen, waar menig bruidspaar elkaar het ja-woord heeft gegeven in de 
Ridderzaal, het Koetshuis of de Torenkamer. Veel huwelijken worden uitgesteld en 
het Kasteel mist de inkomsten.  

• De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik kan wel rijden, maar de bankjes staan zo 
dicht op elkaar dat het toelaten van publiek niet verantwoord is. De 
Museumstoomtram heeft geen inkomsten, maar moet wel het onderhoud aan de 
machines en de rijtuigen blijven doen.  

• Eigenaren van cultuurlandschappen werken veel met vrijwilligers die het groen 
onderhouden. Juist in het voorjaar is het van belang dat het groenonderhoud 
doorgaat, bijvoorbeeld op het Landgoed Oldenaller rondom een 17e eeuws kasteel, 
dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. Uit veiligheidsoverwegingen blijven 
vrijwilligers thuis. Dat betekent dat het groenonderhoud nu blijft liggen, maar ook 
dat het later veel meer geld kost om weer op niveau te komen.   

• Locaties die bij toeristen zeer in trek zijn en waar honderdduizenden mensen op af 
komen zijn volledig stilgevallen. Zo hebben het Werelderfgoed Kinderdijk, de Zaanse 
Schans en de Vereniging De Zaansche Molen in één klap een grote 
inkomstenderving te verwerken.  

• Archeologische organisaties en restauratiebouwbedrijven zien hun 
opdrachtenportefeuille teruglopen. Voor het behoud van deze organisaties en voor 
het behoud van het vakmanschap is het van groot belang dat zij aan het werk 
kunnen blijven.  

• De voorbeelden zijn onuitputtelijk ... alle erfgoedorganisaties worden geraakt. 
 
Enquête naar financiële gevolgen 
De FIM heeft een online enquête uitgezet om meer inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van de coronacrisismaatregelen voor de monumenten-beherende organisaties. 
Daarbij is onder andere gevraagd naar het percentage terugval in omzet, naar de 
aanwezigheid van reserves, naar de toepasbaarheid van de generieke kabinetsregelingen en 
naar de benodigde aanvullende ondersteuning. Binnen twee weken zijn 65 enquêtes 
ingevuld teruggestuurd. Uit de antwoorden valt het volgende op: 

• Een klein aantal organisaties komt al op korte termijn in liquiditeitsproblemen. 
• Kleine organisaties en de éénpitters met één monument in eigendom hebben het 

doorgaans snel moeilijk en houden een opgedroogde inkomstenstroom niet al te 
lang vol. 

• Een aardig deel van de organisaties kan de klappen opvangen als de beperkingen 
niet te lang duren. Ook bij deze organisaties tast dit wel hun reserves aan en 
daarmee hun vermogenspositie. Om in de toekomst hun werk te kunnen blijven 
doen is aanvulling van die vermogenspositie wenselijk.  



• Bij organisaties die een groot deel van hun omzet halen uit publieksinkomsten uit 
entreegelden of evenementen, of uit de verhuur van locaties voor bijeenkomsten 
of verhuur van locaties aan ondernemers die ook hun hospitality-bedrijf niet 
kunnen uitvoeren, valt een groot deel van hun inkomsten weg. Ook als de 
maatregelen eenmaal versoepeld kunnen worden, zijn de inkomsten niet direct 
weer op peil. Er is sprake van na-ijleffecten. Deze zullen ernstiger zijn en langer 
aanhouden, naarmate de beperkingen langer van kracht zullen zijn.  

• Hier staat tegenover dat door het niet uitvoeren van activiteiten, zoals het 
organiseren van evenementen, doorgaans ook kosten wegvallen. 

• Veel organisaties met personeel in dienst hebben een beroep kunnen doen op de 
generieke kabinetsregelingen, maar zullen toch hun reserves moeten aanspreken. 
Voor vrijwilligersorganisaties bieden deze regelingen geen tot weinig soelaas. 

• Voldoende eigen inkomsten en voldoende reserves zijn nodig om de monumenten 
in stand te houden. Het behoud van de monumenten is de kerntaak en de conditio 
sine qua non van monumentenorganisaties. Als deze organisaties onvoldoende 
middelen hebben voor behoud en als de onderhoudssituatie van monumenten 
achteruitgaat, kost het op niveau brengen daarvan in een later stadium veel meer 
geld. Naast de gezondheid van medewerkers en vrijwilligers is de achteruitgang van 
de monumenten de grootste zorg van deze organisaties.  

• Om deze reden roepen de organisaties het rijk, provincies en gemeenten op om het 
subsidiestelsel minimaal in stand te houden. Daarbij is het wenselijk dat de 
subsidiegevers enige soepelheid betrachten als het gaan om het nakomen van de 
subsidievoorwaarden. Bijvoorbeeld het niet kunnen voldoen aan 
uitvoeringstermijnen omdat onderhoudswerkzaamheden toch wat vertragen ligt 
voor de hand. 

• De sector heeft daarnaast behoefte aan een structuurversterkende leenfaciliteit 
met een lange looptijd, waaruit liquiditeitstekorten kunnen worden gedekt, die op 
termijn terugbetaald kunnen worden.  

• Minister van Engelshoven heeft als uitgangspunt voor haar corona-beleid benoemd 
dat het stelsel in stand blijft. Voor monumenten betekent dit dat wat in de 
afgelopen 25 jaar bereikt is – een aanzienlijke verbetering van de staat van 
onderhoud van monumenten en een infrastructuur van organisaties die dat 
concreet uitvoeren en behartigen – uitgangspunt moet zijn, in lijn met de 
investering in en de richting van ‘Erfgoed telt!’. 

 
Analyse financiële schade erfgoedorganisaties 
Op grond van de ingevulde enquêtes heeft de FIM een analyse gemaakt van de financiële 
schade die de erfgoedorganisaties lijden als gevolg van de coronacrisismaatregelen. Het is 
een snelle actie die een beeld geeft van de situatie. De uitkomsten van de analyse zijn heel 
indicatief en moeten met de nodige voorzichtigheid gelezen en nader geanalyseerd en 
onderbouwd worden. Wij geven de volgende kanttekeningen mee: 

• Ten eerste zijn de berekeningen gemaakt op basis van een beperkte hoeveelheid van 
65 ingevulde enquêtes, maar wel door veel verschillende soorten kleinere en grotere 
erfgoedorganisaties, waaronder erfgoedmusea, stadsherstelorganisaties, 
landschaps- en molenorganisaties en kleine en grote kerken. 

• Ten tweede zijn de gegevens door de geënquêteerden zelf ingevuld en niet 
gevalideerd.  



• En ten derde zijn er voor het maken van de berekeningen bepaalde aannames 
gedaan, bijvoorbeeld over het optreden van na-ijleffecten. Deze aannames staan in 
de analyse aangegeven. Bij de analyse is uitgegaan van de organisaties met sbi-code 
9103 Monumentenzorg. Het doel van de analyse is dat er inzicht ontstaat in de 
totale schade die geleden wordt gedurende de hele periode van zes maanden nadat 
de beperkingen van kracht werden. De schade is daarbij: echt verlies. Het 
omzetverlies is aanzienlijk groter. De analyse wijst indicatief uit dat de schade voor 
de sector uitkomt op 40 miljoen na 2 maanden, oplopend tot 85 miljoen na 6 
maanden.  

 
Gedachten over een leenfaciliteit 
Het beschikbaar komen van een leenfaciliteit is in de erfgoedsector een breed gedragen 
wens. De minister van OCW heeft hierover een toezegging gedaan in haar Kamerbrief van 15 
april 2020. De mate waarin een leenfaciliteit passend en steunend is voor 
erfgoedorganisaties hangt of van de invulling en de voorwaarden. Hierover hebben we een 
aantal eerste gedachten bijeengebracht: 

• De belangrijkste uitgangspunten moeten zijn dat het stelsel overeind blijft en dat de 
continuïteit van het onderhoud voorop staat. 

• Een lange looptijd bevordert dat organisaties in staat zijn om de geleden verliezen in 
te lopen als de inkomsten geleidelijk aan weer op gang komen. 

• Het zou moeten gaan om een achtergestelde lening met een lage rente. 
• Wij vinden het belangrijk dat de lening de al ingezette ontwikkelingen, zoals de 

verduurzaming van monumenten en de professionalisering van de 
erfgoedorganisaties, helpt bevorderen en een impuls geven, in de lijn met de 
prioriteiten in ‘Erfgoed telt!’.  

• De minister gaat uit van toegankelijke – in de meest brede betekenis van he begrip – 
monumenten. De FIM ondersteunt dit. 

• De sector wil daarnaast ook kennis en kunde delen door een adoptieplan en een 
transplantatieplan op te zetten. Daarmee kunnen sterkere organisaties hun collega-
organisaties die dreigen blijvende schade aan de corona-crisis over te houden, 
bijstaan in hun bedrijfsvoering of in de zorg voor hun objecten. De FIM overlegt graag 
met OCW, RCE en NRF hoe een leenfaciliteit deze aanpak kan ondersteunen en 
versterken. 
 

De Federatie Instandhouding Monumenten denkt graag verder mee over de invulling van 
toekomstig beleid en kan dit ook afstemmen met de achterban. Wij zijn ervan overtuigd dat 
overheid en monumentenwereld gezamenlijk deze crisis aankunnen en stellen onze kennis 
en kunde daar graag voor beschikbaar.  
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