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Onderwerp: !-let anhroad op de pdite CIp eÍEEd tEzÉÍgen? eën mormentde
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Aan:

wgs*rgr de u tel«ende

íft ltfr

,:riéÍlr-.

,:Èlr:Ë

t*{t

Geachte
i

Op 13-10-16 heeft u de petitie 'Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!' ondertekend als Jacqueline
van den Bergh uit Breda met jacqueline@sprankelendaandeslag.nlals e-mailadres. De petitie heeft een antwoord
gekegen van de minisier en de Tweede KaÍner. Alle ondertekenaars ontvarlgen dat bij deze, daar is petities.nl
voor_

Hiema worden uw gegevens bii ons gewist, tenzij u zichtbaar wilt blijven als ondertekenaar van
https://bezui nignietoperfgoed. petities.
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IN HET KORT
De aÍilek voor orderhoud aan djksmonurnenten Híin gehandhaaÍd in 2l17 en de bezuiniging is teruggedraaid.

HETAI{TW(X)RD
Na het deba! mei de ïueqde KcinelapzrreyeubËr zQlq heeft de minister eff-!&§f bgsiseË de wet'aan te
houden'. Over de bezuinigirg van25 mifoen vo$de een stenuniilS_eei_haíÉo-p*le&gn op 17 november 2O16 na
de behandelirq van het belastingplan op 15 november 2016- Ook Ap_§l§co met biidrages van Àuisje de t'riee
{i,{VQi, $levcLvan Weyenbers_(D06) en E-ieler_Q-lqtzjsi_(CDAi.

Bronnen:
httpsJ/zoek-of Íicielebekendrnakingen. n!kst-34552-7o. html

httrs/ftwuuv-tweedekamer-nUkamerstrk*en/hieven_regeringlehil?kÈ20167ffiffidtd=2o16WM2.
https://deba§emist.tweedekamer.nl/debatten/pakket-belastingplan-N17-1
http://nos.nl/nieuwsuur/artikellz136293-bezuíniging-leidt-opden-duur-tot-verkrotting-monumenten.html
htp://binnenland.eenvandaag.nLtv-itemslT0lS5tureesjinanci_le_strop_monumentenonderhoud

REACTIE VAI{ DE PETlTlOilÀR]S

e".tt
VerantroordEng

lobty

ln het nieuwe iaar is het goed om nog eeÍrs bÍug te l$ken naar het afrelopen laar. 2016 sbnd in het H(en rran de
inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet, maar ook het afschaffen van de fiscale aftrek was een belangriik
thema.
Door samen b rerl«en, rcre| rnet aÍdere erfuoeOorgaÍrisdbs, ab rret e§enaren yan Íxlrumefiten, hebben we
alsprËEekÍretde polfitfielrepÍliÍmdaaÍin een roci reqdtadbereikt DefmhaÍbd<vmrondertrord aan
diksrnonumenten UijÍt in 20Í7 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is

teruggedraaid. Ook in2A17 blijft 57 miljoen op de balans staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft
duideliik gezegd: Minisbr, doe eerst gedegen onderzoek en ga Íret het veE en e{pnaren pí&n oríer
altemdieven wordatle een sroesrclb regelirq aÍaffi. Hieronder vindt u esr veraÍttuoqding van ons

loOOnte*

Verloop
ttiet PriniesdA m15 rircÍd aaÍrgpl<oÍdfrgrl dat het lGtÍnet wl« giÍE ÍnaleÍt rran let vereenvoud(pn van de
AfieÍbi rcgekrgen, zsls nan de afud« rran uÉEaveÍr voor ÍnsumentenpaÍden, zx.xden geë{ÍalueeÍd
*,&ehslilrrr* tfloÍdenennaeenzorgvrdqnesn*nrcrmfrUspromzoubd«ekenuwdenoÍenzoiahoederegeliqgzxlkmnen
veranderen. De middelen zouden behouden bliiven. Met Prinsiesdag 2016 werden we allen venasftdoor het
Kabinet dat ze middels een bezuiniging van 25 miljoen euro de fiscale aftrek voor onderhoud aÍrn monumenten
wilde afscfiaffen. Minister fussernaker Ínoest een beaÍnbiqg op haar departerrent doorvoeren en km voor het
nan de fiscab afud( Ze diende sanren met Sta#secr&Íis ttUiebes een retsil,oorcfid in om oer 1

#rdeÍl

januari 2017 deÍiscale aftrek te vervangen door een subsidieregeling. Zevonden namelijk dat de Íiscaliteit niet
goed werkte. Er was sprake van oneigenlijk gebruik. Ook wilden ze het beheer en ondeilroud van rnonumenten
kunnen sturen. Daamaast vondenze de rgelirg niet eedijk lnmiddeb ueGn we na de behandeling van het
wetsvoorstdl in de Tweede l(anrer dat er gëen evalualiennderzoek had flaa§ge\oÍden naar de werking van de
fiscale aftrekregeling en dat er geen sprake was van een zorgvuldige besluitvorming. Het erfgoedveld en de
eigenaren waren niet geraadpleegd. De overgangsregeling naar een subsidíe moest nog worden uítgewerkt. Ook
de rnotieven voor aÍscfiaffen kkrpten niet- De werkelijke reden voor aÍschaffing was de oplegging van een
struct rele bezuin§ing van 25 miljoen euro aan het minis:tarie van OCW door het minblerie van Financiën-
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Na het bekendmaken van de maatregel om de Íiscale aÍtrek aÍ te schaÍfen hebben eerï aantalorganisaties, te
weten ErÍgoedvereniging Heenscfiut, Bewoond Bewaard, Hollandse iíolen, Nedertardse
Monunrentenorganisdie, FedeÍdie Grob Llonumentergementsr, FederatÍe Parlftr.dler Grudbezt, Veren$irE
Particuliere Historiscfie Buibnplaatsen, sr de erfgoedl@epe*s Kunsfien Í)2 en Fed&alb lnstandhor.dirq
Íl/lonumenten de harden ineengedag@Ír. Doel was de sfucurde bezuin§irg op ÍnonurneíïbÍrzd(t van Eful te
krijgen en pleiten voor het aanhouden van de fiscale aftrek tot de gehele herziening van het financieringsstelsel in
de rnonurnentenzorg in 2018- We legden contact met Tweede Kamerleden en met het Ministerl'e van OCW. We
zijn ui§ebre*l Ínetde l(arnerleden gaan praten. Teryens werden verkennen& gespreld<en gevoerd net het
minisHie- Daarnaast starbn we een pelilie om zoeel ÍÍrogplEik hardtekaningen te yerzarnebn. Ma (lokale,
regmonde en landeliike) l«anten, teb!/it*e en ldo eÍt nk{^mrspoÍtals, werd aandacfit gevrra4d vmr onze lobby.
Ons doel was tweeledig: ten eerste het informeren van het publiek ten aanzien van de bezuinigingsmaatregel van
het Kabinet en ten tweede de weerlegging van het beeld dat de fiscale aftrek van onderhoud aan monumènten
oneigenlijk gebruikt werd en vmral ten goede l«wam aan de rnensen db het niet nod§ haden- Niet attií, kuram
deze rueerleggirg van dd beeH in het @in goed naar noren- Daarorn hebbsr re mk flnpps lden maken orn te
laten zien dd de meeste rnonurnedeigmarm sr rnodad irÉ«omen hebbar, lie,fde hebben voor hun et;eÍdom en
graag de o.lde panden willen behouden en in goede stad wïlert doorgerren aan de votgerde gerreratie. Deze ziSn
via sociale media en Youtube verspreid. De fiscale aftrek is naast een bijdrage aan de meerkosten voor onderhoud
ook een erkennirE voor de inspanningen en inzet van de rnonumenteneigenaren. Ook voor historische
tt'rmensfieden heeftdefxscale dtek een enoírne pGflief effiect

krlHeÍr
Allereerst heeft de petitie Stop de hzuinigingen op ons erÍgoed!, via peilties.nl, die 3 oktober 2016 is gestart tot 2
november ff16 ruim 11.(nO handtekeningen opge*taaH- De commissie Flnarrcíën van de Tu,eede l(aner heeft
deze petitie op 2 novernber 2016 aangeboden geegeÍr- Daamaasft heeftorze lobby in de Trueede lGÍner
gezorgd datzowel op maaÍxdq 3í cÍtbber en rnandag 7 norrember tÍi de behandefirg van het BelastÍngdan
2o17 de rpesb aardacfit en tiid ui§irg naar het uÍetsrooÍsilel ffi aÍschatrng van de rnonurnentenaflrek. ïben op
7 november bleek dat het Kabinet uit de Tweede en Eerste Kamer geen steun zou krijgen voor haar wetsvoorstel,
heeft de minister het niet aan hten komen op een stemming, rnaar heeÍt ze op 9 november hten weten het plan
aan ie ho.tdsL Dàt betelGnt dat de fiscale aÍfek vo(r Írxxf,rmentcírpaÍrdeÍr inzJ17 gehaÍtdhaaro Uijft- Een
an*Sr"ent van \rkrtuqprËËE nan D66 orn tet u,eilstoorsbl dan ook hehrnaal ln rc ret*en (in flaatc van
alleen 'an te hqden) *s op 17 mrsnber door de l(arrer ni$ verrwpen- Alben de regeÍiÍ€§paÍliist WD sr
PvdA stemden tegen en dat is genoeg. Gelukkig heeft de Kamer ook dekking gevonden voor de bezuiniging van
25 miljoen euro op monumentenzorg. Op 8 december 2O16 stemde de Kamer voor een amendement van Mark
Harbers (WD) en Henk Niiboer (R dA) db zorgt dat het bu@et van 57 mifoen vÍxr nxrírrmentenaftse*
gehardhaaffi Hiitr Alleen PW,50 PLl,.lS en Uisfi Rc*aÍrd van Vlietwaren@EÍr-

Soc{demedia
Heemschut heeft via haar website, nieuwsbrief, twitteraccount en Íacebookaccount aandacht gevraagd voor de
pelitie, en leeft haar achteÍban geÍnformeerd over haar lobbperl«zaamheden dchtirg ïweede Kamer. Voor
sociale rnedia heeft Heemscfnrt dde filÍrpps laten maken db dmr een ieder verspeid konden ruorden- Vmral het
hebben re de filmpies acffigepronnotonder
bereil( vm Facebook uaseen grootsrrffi. Ma Mk
geïnblesseerde doe§rcepen. ldet behulp van een kbire imrcsteÍirg hebben we het bereik van de berichten
vergroot. De filmpjes ziin ieder ongeveer 4O.O0O keer bekeken! Via twitter ziin de berichten over onze campagne
ongeveer tot 5000 keer per keer bekeken- Onze website heeft ongeveer 10fi) unieke bezoekers per bericht
gehad- Een exba nburrsbdeÍ mn HeernsctxÍ is uiQesfinxd m heeft 2-5fl) nrensen bereil«t Ma televisie b
Nietmsuur op 6 okbber 2016 en 1 Vardaag op 1 rurernH 2016 beiden ongerm flD-000 keer bekel«en-

".+rFinanciële verantwoording
Een aantal van u heeft via petities.nl aangegeven geld te storten voor onze campagne- Dat is ruimhartig gebeurd.
Tot rng be is aan giften een bedrag binnengekornen- € 3-S4,75- Dank daarvoor! Een ldein &el van dit bedrag is
overgemaakt via www-geeÍ-nl- Een gtod deel is via de lueh$te mn Heernsc*tut binnen gekomen- Daamaast is ook

recnErreeKs geu ge$on op oe reKentng van Heem§cnuI.

we hebben voorde campagne afgerond de volgende (exra) kosften gprnaakt:
- 3.q)O etm) uÍxlr het Ínaken van

s@ps rmr

websites

gebÍuflk op YouTube, de

mial

nredia (faoeOoo( Twifter) en op

- 1.000 euro advertentieruimte op socialmedia (Facebook, Twitter)
- 400 euro donatie aan de Stichting Petities.nl

líervolg
ln2O17 blijft de afirek voor onderhoud aan monumenten via de inkomstenbelasting bestaan. Blijft wel staan dat
het wetslroorsteldaarmee nietvan tdel is- Of en troe verderuordt bedorten haqgt echteÍ deelsook af van de
Tureede lGrnerverkitzirgen in nraaltaansharxde- HefinftlsbÍbnan O6wgaat-dekomende nraanden Ínetde
erÍgoedorganisalies pÍden orer aaÍDa§*ngen of veraÍrdeífuUpn in de frnrrcirxing wn het sfiebel wn de
Ittr ítu,nentenzorg. De huidge minister liikt hierin deels al een ÍidrtiÍU te
gtegeveÍt. Zo istpt irlee dat er
geld komt voor langjarig onderhoud aan grote monumenten, duurzaàmheidsmaatregelen en herbestemming.
OrdeÍhotid aan rijksrnonumenten door partiolieren liikt de huidige minister minder UetangÍïf te vinden.
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Heemscfiutzet in op befioud nan de beshande mktdehn en sdra lmetnan n*fdebn uitandere

@lnen-

IÉleeÍt

]rbrdmr|«ardeer§oeAorgoppef, Hiisr en een etrectigve tiidrqe

blijven leveren aan onze samenleving. om sterk te staan en ooÈom te zórjeh oat uw belang wordt gehoord'
rrÍageÍl wii u orn onste steunen en lirl tewden virn rbeÍnscfiuf frfuo*crertgÉng f6enrscfut Uestaats*nOs
1911 en is Ínet trilna s-mo bden eer van & gr@re eÍEoedoÍgan*sarfies.

Word ook lid van Heernschut
Mathiis Ufifie, wiEe@heenrscfurtnl
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