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“Heemschut heeft in de lobby voor de Erfgoedwet gepleit voor extra aandacht en bescherming 

voor historische interieurensembles. Zij participeert in een werkgroep van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed waarin toonbeelden bijeen worden gebracht. De toonbeeldenlijst is een opstap 

naar het Register voor interieurensembles. In volgende artikel zal bestuurksundige prof. Dr. Inge 

van der Vlies hier verder op ingaan. Heemschut ziet het register als kans voor bescherming van 

waardevolle interieurensembles.”
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Interieur

Per 1 juli 2016 zal Nederland een nieuwe wet hebben: de Erfgoedwet. Deze wet zal onder andere de  

Monumentenwet1988 (Mw 1988) en de Wet behoud cultuurbezit (Wbc) gaan vervangen. De inwerking

treding van de Erfgoedwet maakt een nadere bepaling van de positie van de ensembles in het recht  

noodzakelijk. Immers deze wet verplicht de overheid een register voor ensembles te gaan bijhouden. 

Ensembles in het recht

Een van de twee kamers met Chinese behangsels (tweede helft van de 18de  eeuw) van het landhuis Oud Amelisweerd te Bunnik, waarop een 

jachtscène en het drakenbootfestival staan afgebeeld. Door ‘bestemming’ is dit behang onroerend. 
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ensembles daarmee uit een combinatie van 
roerend én onroerend goed te bestaan. In 
de definitie worden onroerend goed (rijks
monument) én cultuurgoederen (twee of 
meer roerende goederen) genoemd. Het 
onroerend goed moet dus rijksmonument 
zijn om in aanmerking te kunnen komen 
als ensemble in de zin van de wet. Alleen 
deze ensembles kunnen in het rijksregister 
worden opgenomen. Deze registratie zal 
plaatsvinden naast de registratie als rijks
monument. Hierbij lijkt het zowel te kunnen 
gaan om een gebouwd monument als om 
een archeologisch monument dat door de 
minister in het rijksmonumentenregister is 
ingeschreven. 

Verhouding Roerend – Onroerend
Het ensemble zoals benoemd in de Erf
goedwet lijkt onder twee wettelijke regimes 
te vallen: het Burgerlijk Wetboek (BW) en de 
Erfgoedwet. 

Voor goederenrechtelijke handelingen is de 
regeling van het BW in beginsel doorslag
gevend. Voor het toepassen daarvan is van 
belang dat er een onderscheid is tussen 
roerende en onroerende goederen. In arti
kel 3 BW staat:

Artikel 3:1:1 Goederen zijn alle zaken en 
alle vermogensrechten

Artikel 3:3 lid 1 Onroerend zijn de grond, 
de nog niet gewonnen delfstoffen, de met 
de grond verenigde beplantingen, alsmede 
de gebouwen en werken die duurzaam 
met de grond zijn verenigd, hetzij recht
streeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwen of werken.

Artikel 3:3 lid 2 Roerend zijn alle zaken die 
niet onroerend zijn.

Ensembles zijn volgens de gangbare kunst
historische opvattingen roerende goederen 
in situ.1 Een ensemble kan zich op of onder 
de grond bevinden. Zij bevatten een com
binatie van goederen, zoals tafels, kasten, 
stoelen, fonteinen en voorwerpen daarop 

Als er sprake is van zacht recht, dan wordt 
de betekenis ervan vooral door de beroeps
groep en andere betrokkenen ontwikkeld. 
Van zacht recht is bij voorbeeld sprake als 
in de wet staat dat de overheid cultuuront
plooing moet bevorderen. Dit staat welis
waar in de wet, maar er staat niet bij wat 
er precies wordt bedoeld, of wat er gebeurt 
als de overheid niets doet. De overheid 
kan dus zelf kiezen wat er precies wordt 
bedoeld. Zij geeft zelf invulling. Zacht recht 
kan zeker nuttig zijn, bijvoorbeeld vanwege 
de symbolische betekenis. Ook kan worden 
verwezen naar de wettelijke regels om het 
belang van het onderwerp te onderstrepen. 
Er mag immers worden aangenomen dat de 
wetgever niet zomaar wettelijke regels heeft 
vastgesteld.

Van hard recht is sprake indien de praktijk 
zich aan de wet moet houden, de wet is op 
dat punt duidelijk en op nalaten of overtre
ding staan sancties.

In het geval van cultuur komt het nogal eens 
voor dat er sprake is van zacht recht. In die 
gevallen is er geen harde sanctie toe te pas
sen, omdat ze er niet is, of omdat niemand 
de overtreding van de regels opspoort. Toch 
is in die gevallen het recht niet zonder bete
kenis.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de bin
nenkort voormalige Wet behoud cultuurbe
zit (Wbc). De uitstraling van deze wet (die in 

1984 van kracht is geworden) is vele malen 
groter dan haar hardheid doet vermoeden. 
De wet is erg zacht, maar de uitstraling van 
deze wet is groot. Zij heeft de afgelopen 
decennia het begrip ‘nationaal cultuurbezit’ 
handen en voeten gegeven.

In de Erfgoedwet is heel summier een rege
ling voor ensembles opgenomen. We kun
nen vermoeden dat de wetgever beoogt de 
ensembles te beschermen, maar dat staat 
er niet. Ze hoeven alleen te worden gere
gistreerd.

Kunnen we hierdoor spreken van een 
rechtsvermoeden dat de ensembles ook 
serieus tot het nationaal cultuurbezit beho
ren? Kunnen we hierdoor veronderstellen 
dat de overheid de mening is toegedaan 
dat ensembles bescherming behoeven?  
Ze staan immers expliciet genoemd in de 
Erfgoedwet.

Deze verkennende beschouwingen zijn rede
lijk uitvoerig. Deze gedachten bevatten een 
waarschuwing ten aanzien van de formele 
kracht van de regeling in de Erfgoedwet die 
bepaald geen hard recht biedt, maar zeker 
betekenis heeft. De wijze waarop ensem
bles in de Erfgoedwet staan vermeld en de 
getroffen regeling laat in termen van hard 
recht veel te wensen over, maar het effect 
ervan kan toch aanzienlijk zijn.

Wettelijke definitie
De definitie van de wet vergroot het begrip 
niet. Zij is – om het zacht uit te drukken – 
niet echt duidelijk voor iemand die niet over 
de nodige voorkennis beschikt. De definitie 
die de wet zelf biedt is verre van poëtisch en 
biedt bovendien weinig houvast. Zij stelt ons 
voor raadsels, dus er is wat te doen.
De definitie van de wet houdt een verwijzing 
in: Een ensemble is een op grond van arti
kel 3.13 aangewezen rijksmonument met 
cultuurgoederen.

Op de eerste plaats worden met ensem
bles in deze wet de zogeheten interieuren
sembles bedoeld. Juridisch gezien lijken de 

Ensembles in het recht

prof dr inge van der vlies
Hoogleraar staats- en bestuursrecht, 
kunst en recht, em UvA

Lezing uitgesproken op de studie-

dag ‘Erfgoedensembles op kastelen 

en buitenplaatsen’, de gecombi-

neerde bijeenkomst van het  

Interieurplatform en het Platform 
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De regeling over de ensembles in de Erfgoed
wet lijkt een derde variant te willen creëren: 
deels roerend, deels onroerend. Erfgenamen 
moeten toch immers een of meer objecten 
legaal kunnen erven, of los kunnen verko
pen? Maar is zo’n derde variant bij stilzwijgen 
van het Burgerlijk Wetboek wel mogelijk?

Deze mengvorm uit de Erfgoedwet lijkt een 
eigen hoedanigheid te hebben, ‘sui generis’, 
die een eigen plaats moet veroveren. In som
mige gevallen zal bovendien met mogelijke 
interpretatieverschillen rekening moeten 
worden gehouden. Bijvoorbeeld als er sub
sidie wordt verstrekt voor het monument. Is 
er dan de mogelijkheid ook een deel van het 
geregistreerde ensemble met deze geldmid
delen te restaureren? Kan je bijvoorbeeld een 
tapijt aan de muur wel restaureren en het bij
behorende sterk vergelijkbare tafelkleed van 
een geregistreerd ensemble niet? Kan subsi
die worden gevraagd voor de restauratie van 
een ensemble uit de beschikbare fondsen 
voor gebouwde rijksmonumenten? Of zal de 
restauratie van het onroerende deel van een 
ensemble wel worden ondersteund in kennis 
en/of geld, en de roerende delen niet? Het is 
afwachten op de rechtsontwikkeling.

Eigendomsproblemen
Overigens is het de vraag is of de eigenaar 
van het rijksmonument altijd ook eigenaar is 
van alle roerende elementen van het (niet
geregistreerde) ensemble. Dat hoeft niet 
het geval te zijn. Er kunnen bijvoorbeeld pro
blemen ontstaan bij verandering van eige
naar, zoals bij de verdeling van een boedel 
of welke zakenrechtelijke wijziging dan ook. 
Er is geen verplichting het geregistreerde 
ensemble bij elkaar te houden, zelfs niet 
voor de staat als eigenaar. Anderzijds is het 
zonneklaar: is een ensemble eenmaal uit 
elkaar gevallen, dan bestaat het niet meer.

Regering tegenover Kamer
In de Tweede Kamer zijn tijdens de behan
deling van het wetsvoorstel voor de Erf
goedwet vragen gesteld over de reikwijdte 
van de wet in dit opzicht. Het voorstel van 
de regering bevatte geen regeling inzake 

ontworpen voor een specifiek gebouw: door 
‘bestemming’ voor die wanden is dat behang 
onroerend. Het gaat niet om het criterium 
‘aard en nagelvast’. Lijm, schroeven of spij
kers kunnen een indicatie bieden, maar 
het criterium is de duurzame vereniging, te 
begrijpen als de bestemming. De duurzame 
– niet tijdelijke – bestemming kan van een 
roerend goed, een onderdeel van onroe
rend goed maken. Dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor een wandtapijt, losjes vastgemaakt, 
op maat ontworpen voor een muur: door 
bestemming kan deze onroerend zijn. Exact 
ditzelfde geldt voor een specifiek op maat 
gemaakt vloerkleed. Een muurfontein: een 
los zeepbakje daarbij zou door bestemming 
als onroerend kunnen worden aangemerkt. 
Het is dus wel los, maar toch bedoeld ‘vast’ 
te blijven: dus onroerend. Een bord met het 
opschrift ‘Te Huur’ is roerend, hoeveel spij
kers of schroeven ook zijn gebruikt om het 
vast te maken. Het is immers tijdelijk. 

Al deze zaken kunnen worden verwijderd, 
net als de stenen uit een muur. Losgemaakt 
zijn ze weer roerend. Als ze zich weer op 
hun vaste oude plek bevinden, zijn ze weer: 
onroerend.

Ensemble als derde variant
Hoe moet het ensemble in het bewegelijke 
onderscheid van roerend en onroerend wor
den gepast? Wat is haar positie? Is het dan 
geheel roerend, of juist geheel onroerend? 
Aanmerking van ensembles als iets geheel 
‘roerend’ is onmogelijk: het (deel van het) 
gebouw of de grond valt immers niet als 
roerend aan te merken. Kan het geheel 
onroerend worden? De wetgever wil het 
immers in situ instandhouden. Men wil het 
tapijt aan de wand en het tafelkleed, samen 
ontworpen en gemaakt, samen de eeuwen 
getrotseerd hebbende, bij elkaar houden. 
Zouden de maatschappelijke opvatting en 
de opvatting van de minister op basis van 
de Erfgoedwet een zo sterke werking heb
ben op de juridische aanmerking van de cul
tuurgoederen in een wettelijk ensemble dat 
deze als ‘onroerend’ zouden moeten wor
den aangemerkt? Dit zou wel heel ver gaan. 

of daarin, die door hun betekenis in een 
bepaalde omgeving, een geheel vormen 
met een (deel) van een gebouw of de grond. 
De kwaliteit van de ‘duurzame vereniging’ 
bepaalt de verbondenheid van de goederen. 
Het is soms echter lastig te beslissen of een 
onderdeel al dan niet onroerend is. 

Onroerend door bestemming
Een gebouw is blijkens artikel 3:3 BW 
onroerend, onderdelen van een gebouw 
eveneens. In de Erfgoedwet maakt een 
(deel van een onroerend) Rijksmonument 
deel uit van een ensemble. Waar loopt nu 
de grens tussen roerende en onroerende 
goederen in een ensemble? Wanneer zijn 
cultuurgoederen zo met onroerende goe
deren ‘duurzaam verenigd’ dat zij daarvan 
deel uitmaken? Dat betreffende deel dankt 
zijn kwalificatie als onroerend meestal aan 
het feit dat het door bestemming daarvan 
deel uitmaakt. Er zijn twee mogelijkheden: 
de zaak is bestanddeel van het gebouw 
doordat het volgens verkeersopvatting daar
van onderdeel uitmaakt (artikel 3:4 lid 1), 
of een zaak is bestanddeel omdat zij met 
het gebouw zodanig verbonden wordt dat 
zij daarvan niet kan worden afgescheiden 
zonder dat beschadiging van betekenis 
wordt toegebracht aan de zaak of aan het 
gebouw (artikel 3:4 lid 2). Overigens zegt 
artikel 3:5: ‘Inboedel is het geheel van tot 
huisraad en tot stoffering en meubilering 
van een woning dienende roerende zaken, 
met uitzondering van boekerijen en verza
melingen van voorwerpen van kunst, weten
schap of geschiedkundige aard.’ Delen van 
het ensemble die hieronder vallen zijn dus 
roerend. Wat deze bepaling betekent voor 
de kwalificatie van ‘roerend’ en ‘onroerend’ 
van de cultuurgoederen in het ensemble in 
de zin van de Erfgoedwet moet nader wor
den onderzocht.

Een paar voorbeelden kunnen de compli
caties die optreden bij de kwalificatie als 
‘roerend’ of ‘onroerend’ wellicht verder ver
duidelijken. Een op maat gemaakte sierbe
timmering van een muur hoort bij die muur 
en is dus onroerend. Een exclusief behang, 
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welijks nog mogelijk zou zijn. Eigenaren zou
den immers gedwongen zijn hun inventaris 
tezamen met het gebouw te verkopen. 

De Tweede Kamer stond er echter op dat er 
wel een regeling voor ensembles zou komen 
en bij amendement is dat dus gebeurd. 
Hiermee staan de ensembles expliciet ver
woord in de Erfgoedwet.

Wat het effect hiervan is op de verkoop
baarheid van verschillende onderdelen van 
de grond, van het gebouw en van verschil
lende onderdelen, moet worden afgewacht. 

en ondergrond wordt aangegeven. Voor de 
waarde en beleving van het erfgoed zijn 
deze sterk met elkaar verbonden.’

En vervolgt de Memorie van Toelichting:
 ‘Voor ensembles is in het wetsvoorstel geen 
aparte aanwijzing opgenomen. De regels 
voor de aanwijzing van rijksmonumenten 
bieden voldoende ruimte om recht te doen 
aan de waarde van ensembles in een ruim
telijke context, de zogeheten complexen.’

De regering vreesde dat – door ensembles 
als zodanig aan te merken – verkoop nau

ensembles. De regering aarzelde om een 
regeling voor ensembles in de wet op te 
nemen. In de Memorie van Toelichting op 
de Erfgoedwet staat:

‘Zoals hierboven beschreven, houdt het 
wetsvoorstel de mogelijkheden uit de 
Mw1988 en de Wbc in stand om onroe
rende respectievelijk roerende zaken aan te 
wijzen als beschermd erfgoed. Onroerend 
en roerend erfgoed vormen soms ook een 
geheel. Dan is sprake van een zogeheten 
«ensemble», waarmee de verwevenheid van 
gebouw(en), interieur, (groene) omgeving 

Een van de rijk betimmerde vertrekken in het kantoorgebouw van de Handels Vereniging Amsterdam (HVA), Nieuwezijds Voorburgwal 162,  

Amsterdam. De meer dan manshoge lambrisering maakt samen met de schouwpartij en de ingebouwde lange archiefkast en het houten  

plafond deel uit van het gebouw en zijn daarmee onroerend.
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Twee van de drie wandtapijten uit de reeks van 'De Verlossing van de Mens' (Brussel, Pieter van Aelst, 1500-1510), Kasteel de Haar  

te Haarzuilens. Deze drie wandtapijten worden gezien als onlosmakelijk onderdeel van de collectie van Kasteel de Haar. 
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de wet leidt tot het vermoeden dat ook de 
roerende onderdelen van geregistreerde 
ensembles, in eigendom of onder de zorg 
van de staat, als museale cultuurgoederen 
moeten worden aangemerkt. 

Constitutie van een ensemble
De aanwijzing van een ensemble bevat 
als het ware steeds een constituerend 
moment. Waar een monument of een cul
tuurgoed zich feitelijk door de materie en 
de waardering daarvan aandienen, moet de 
materie van een ensemble steeds worden 
vastgesteld. Het wordt pas het geheel door 
de beschrijving ervan. Bij een interieuren
semble moet steeds goed worden beschre
ven wat er toebehoort. De overgang van 
‘iets aardigs dat zich ergens bevindt’ naar 
een erkend ensemble (zoals bedoeld in de 
Erfgoedwet) wordt geconstitueerd door de 
beschrijving en de registratie.

Aanwijzing door de minister
Volgens artikel 3:13 van de wet maakt de 
minister uit of er sprake is van een te regis
treren ensemble. Hij doet dat ambtshalve.
De minister kan om hem moverende rede
nen besluiten een ensemble wel of niet als 
van bijzondere cultuurhistorische of weten
schappelijke betekenis aan te merken. Het 
onroerende deel is al aangewezen als rijks
monument. Bij de kwalificatie gaat het dus 
vooral om de onderlinge relaties en mogelijk 
de waarde van sommige goederen in het bij
zonder. Of de noodzaak van een aanwijzing 
als interieurensemble zich voordoet, moet 
natuurlijk door deskundigen worden uitge
maakt. Zij moeten bepalen of er sprake is 
van een bijzondere cultuurhistorische of 
wetenschappelijke betekenis, in onderlinge 
samenhang. 

Invloed van buitenaf
Particulieren of organisaties kunnen de 
minister met politieke of publicitaire mid
delen wel proberen te overtuigen van de 
waarde van een interieur, maar zij hebben 
geen juridische middelen om hem daartoe 
te dwingen. 

de minister aangewezen rijksmonumenten 
bevinden en uit meer dan 1 cultuurgoed 
beslaan, waarbij het kan gaan zowel om 
materiële als immateriële bronnen.

Museaal erfgoed
Museaal cultuurgoed van de Staat wordt 
gedefinieerd als: ‘cultuurgoed van bijzon
der belang dat eigendom is van de Staat 
of waarvan de zorg aan de Staat is toever
trouwd.’

Een cultuurgoed is steeds cultureel erfgoed 
in de zin van de wet. De kwalificatie als 
‘museaal’ is weer een stapje verder. Over 
museale erfgoederen zijn verplichtingen in 
de Erfgoedwet opgenomen, bijvoorbeeld in 
artikel 2.3, tweede lid inzake het veilig stel
len. De aanmerking als museaal heeft dus 
gevolgen.

We mogen toch aannemen dat een ensem
ble een cultuurgoed van bijzonder belang 
is? Voor zover het roerend is, is het dan 
museaal erfgoed? Als de staat eigenaar is, 
moet deze maatregelen treffen ter voorko
ming van vermissing of vernietiging. Deze 
bepaling biedt al iets meer dan recht dat 
boterzacht is.

Museale cultuurgoederen moeten ook wor
den geregistreerd (artikel 2.4). De staat 
heeft dus een registratieplicht voor de roe
rende onderdelen van een eigen ensemble 
opgelegd gekregen, naast die ex artikel 
3.14. 

De minister schrijft zelf in de Memorie van 
Toelichting:
‘Museaal cultuurgoed van de Staat. Met dit 
begrip wordt alleen gedoeld op die zaken 
die van bijzonder belang zijn en feitelijk 
betreft het hier de museale collectie van de 
Staat. Deze omvat een grote diversiteit aan 
museale cultuurgoederen, van een enkele 
set antieke meubelen op de werkkamer van 
een Minister (…).’

Hier neigt het voorbeeld dat de minister 
geeft al naar een ensemble. Lezing van 

Cultuurgoederen
Er is geen verbod in de wet opgenomen om 
een ensemble uit elkaar te halen. Er staat 
ook niet in wanneer een ensemble geen 
ensemble meer is vanwege de diefstal van 
bepaalde onderdelen, of wanneer een of 
meer onderdelen – door welke calamiteit 
(brand, water, ...) of omstandigheden dan 
ook – onherstelbaar beschadigd worden. 
Dat moet per aanwijzing worden bekeken 
en per schending worden vastgesteld.

Als de goederen uit het ensemble zijn 
gehaald, zijn het mogelijk weer gewone goe
deren. Als onderdeel van het aangewezen 
ensemble zijn het cultuurgoederen. Volgens 
de definitie is immers alleen sprake van een 
wettelijk ensemble als daarin cultuurgoede
ren zijn opgenomen.

Daarover valt ook nog wel het een en ander 
te zeggen. Van een cultuurgoed is volgens 
de wettelijke definitie sprake als: het een 
roerende zaak betreft die deel uitmaakt 
van cultureel erfgoed. De wettelijke defi
nitie van cultureel erfgoed luidt: ‘uit het 
verleden geërfde materiële en immateriële 
bronnen, in de loop van de tijd tot stand 
gebracht door de mens of ontstaan uit de 
wisselwerking tussen mens en omgeving, 
die mensen, onafhankelijk van het bezit 
ervan, identificeren als een weerspiegeling 
en uitdrukking van zich voortdurend ontwik
kelende waarden, overtuigingen, kennis en 
tradities, en die aan hen en toekomstige 
generaties een referentiekader bieden.

Het gaat dus om roerende goederen met 
een culturele waarde, een waarde die niet 
‘speciaal’ hoeft te zijn in de zin van ‘natio
naal cultuur bezit’. Althans, dat lijkt niet uit 
de definitie van cultureel erfgoed van de 
Erfgoedwet te volgen.

Er kan – zoals gezegd – in de zin van de wet 
alléén sprake zijn van een ensemble in een 
geregistreerd monument.

We leren hier in ieder geval dat: ensem
bles op of onder de grond zijn, zich in door 
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Conclusie
De postionering van ensembles in de Efgoed
wet kan de ruggegraat zijn voor verdere 
implementatie van immateriële waarden. 
Deze juridische puzzels zijn heel interessant.

De Erfgoedwet laat veel vrijheid voor het 
beleid inzake de ensembles. Zij biedt een 
opstapje tot betere bescherming, maar 
geeft die zelf eigenlijk nog niet. 
De wetgever heeft niet duidelijk gemaakt 
wat de betekenis van de wettelijke ver
heffing van de interieurensembles is: de 
beroepsgroep en alle betrokkenen hebben 
dus de vrijheid om betekenis aan dit zachte 
recht te verlenen. De voorzichtige vermel
ding in de wet van de interieurensembles 
kan dus een staartje krijgen! 

goederen. Wel is hun vrijheid begrensd: 
zij is beperkt tot gemeentelijk erfgoed. 
Gemeenten kunnen elke vorm van beheer 
en behoud stimuleren. Het college moet 
wel een registratie opzetten voor gemeen
telijk erfgoed, maar dat betreft slechts een 
functietoedeling voor het geval zo’n regis
ter gewenst blijkt. Gemeenten kunnen er 
zelf voor kiezen cultuurgoederen die voor 
hen van belang zijn, te beschermen. Het 
gemeentelijke belang is daarbij doorslag
gevend.

De gemeenten zijn zelf financieel verant
woordelijk voor het erfgoed beleid inzake 
de ensembles, zij krijgen er geen extra geld 
voor.

Overig recht inzake ensembles: 
UNESCO-VERDRAGEN?
Met het ratificeren van het UNESCOVer
drag ter Bescherming van het Immaterieel 
Erfgoed heeft Nederland het belang van 
de bescherming van immaterieel erfgoed 
onderstreept en zich aan deze vorm van 
erfgoedzorg verbonden. De zorg voor het 
immateriële erfgoed is volop in ontwikke
ling: het levend houden van tradities en 
rituelen, gewoonten en gebruiken, verhalen 
en ambachten en de kennis en vaardighe
den die daarbij horen, vraagt om specifieke 
vormen van erfgoedzorg. Ensembles kun
nen daarbij een bijzondere rol vervullen. In 
veel gevallen bieden zij immers het decor 
voor de traditie. Bij het toegankelijk maken 
van erfgoederen die het collectieve geheu
gen vormen, kunnen ensembles dus een 
belangrijke functie vervullen. 

Deze ondersteuning kan vormen krijgen via 
wet en regelgeving, door middel van subsi
dies en met kennisdeling, waarbij het initi
atief aan vrijwilligers, eigenaars en profes
sionals zelf wordt gelaten. 

De Erfgoedwet biedt het wettelijk kader 
waarbinnen deze verschillende vormen van 
ondersteuning mogelijk zijn.

Artikel 3:13 kan goed als aanknopingspunt 
dienen om de minister te wijzen op het juist 
uitoefenen van zijn taak en hem daartoe 
eventueel via het parlement te verplichten. 
De particulieren en de organisaties kunnen 
– met behulp van de media – proberen par
lementariers vragen te laten stellen aan de 
minister. 

Informatiesysteem
Dan moet de minister een informatiesys
teem voor aangewezen ensembles bijhou
den, gekoppeld aan het monumentenre
gister, artikel 3.14. Dit kan door iedereen 
worden geraadpleegd.

Artikel 3.14 biedt zacht recht. Het gaat 
immers om interne aanwijzingen, juridisch 
gesproken betreft het instructienormen 
waarop de burgers in beginsel geen beroep 
in rechte toe komt. 

Gemeenten en provincies
Gemeente en provincie zijn vrij een eigen 
beleid rond de ensembles te voeren. Zij kun
nen dit in hun eigen gemeentelijke of provin
ciale cultuurbeleid inpassen zoals zij willen. 
Zij zijn vrij een betekenis van ‘interieurensem
ble’ te ontwikkelen. De definitie van ‘ensem
ble’ in de Erfgoedwet is alleen van kracht in 
die wet en de daarop rustende bepalingen.

In artikel 3.16. wordt het gemeentelijk erf
goedbeleid van ijkpunten voorzien:

1. De gemeenteraad kan een erfgoedver
ordening vaststellen.

2. De verordening ziet op het beheer en 
behoud van cultureel erfgoed gelegen 
binnen de desbetreffende gemeente, 
dat van bijzonder belang is voor die 
gemeente vanwege de cultuurhistorische 
of wetenschappelijke betekenis.

3. Het college van burgemeester en wet
houders houdt een gemeentelijk erf
goedregister van aangewezen cultureel 
erfgoed bij.

Bij deze bepalingen wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen roerende en onroerende 

1 In het Rapport VAN OBJECT NAAR SAMEN
HANG (http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/ 
files/publications/van_object_naar_samen
hang.pdf). De instandhouding van ensem
bles van onroerend en roerend cultureel 
erfgoed (Rapport van de werkgroep Onroe
rend/roerend. Opgesteld in opdracht van 
het Directeurenoverleg Cultuurdiensten, 
juni 2004) wordt de benadering op p. 12 
genoemd. In dit rapport blijft de externe 
context van monumenten buiten beschou
wing. Het rapport beperkt zich – zoals aan
gegeven in de Inleiding – tot de ensembles 
die hier nader gedefinieerd worden als: 
een samenhang van onroerende en roe
rende zaken van (cultuur)historisch, artis
tiek, wetenschappelijk of technisch belang. 
Hieronder worden niet alleen gebouwen 
met een inrichting verstaan, maar ook een 
samenhang van enkele objecten, waaron
der bouwfragmenten, met een gebouw, 
ruimte of plaats. Een ensemble vormt de 
materiële bron van zijn eigen geschiedenis 
in het bijzonder en van de historische iden
titeit van de samenleving in het algemeen, 
en is daarmee een lieu de mémoire bij uit
stek. Hebben ensembles hun historische 
functie behouden, dan is er bovendien een 
immateriële dimensie: die van het geconti
nueerde historische gebruik.

Interieur


