Aan: het bestuur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut,
d.t.v. de secretaris

Ondergetekenden, leden van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut,
verzoeken u met verwijzing naar artikel 11, lid 6, van de huidige
Statuten onderstaand agendapunt toe te voegen aan de agenda voor de
Algemene Vergadering van Leden op 1 juni 2018 te Leeuwarden:
BEHOUD FISCALE AFTREK VAN DE KOSTEN VOOR ONDERHOUD EN
RESTAURATIE VAN RIJKSMONUMENTEN IN PARTICULIERE EIGENDOM.

Toelichting:
Op 15 januari 2018 heeft het adviesbureau Ecorys het rapport
‘Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor
monumentenzorg’ uitgebracht aan de opdrachtgever het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te komen tot een
efficiëntere inrichting van het stelsel aan financiële regelingen ten
behoeve van instandhouding van monumenten. De aftrek
Inkomstenbelasting voor onderhoudskosten vervult een belangrijke rol
in de financieringsopgave van particuliere monumenteneigenaren. Het
is wenselijk in het kader van continuïteit en het gebruiksgemak dat deze
eigenaren gebruik kunnen blijven maken van een laagdrempelige
regeling en het is denkbaar de aftrek Inkomstenbelasting in aangepaste
vorm te behouden, aldus het rapport. De afschaffing daarvan wordt in
het rapport als “een politieke wens” aangemerkt.
Ondergetekenden hebben kennisgenomen van het voornemen van het
kabinet om desondanks de aftrekbaarheid van onderhoudskosten van
rijksmonumenten in particuliere eigendom te vervangen door een
nader te bepalen subsidieregeling. Zij constateren dat de FIM, waarin
ook Heemschut participeert, zich inmiddels met het voornemen
akkoord heeft verklaard. Zij vinden dit onbegrijpelijk omdat
verschillende participanten in de FIM zich daar tegen hebben
uitgesproken en het kabinet nu de mogelijkheid heeft partijen tegen
elkaar uit te spelen.

Ondergetekenden begrijpen uit de brief van de FIM van 18 april j.l. aan
de minister van OCW Van Engelshoven dat Heemschut het FIMstandpunt onderschrijft. Over zo’n cruciaal onderwerp is ons geen
besluit van het Bestuur van Heemschut bekend en daarover heeft met
de provinciale Commissies geen vooroverleg plaats gehad.
Ondergetekenden zijn van mening dat het standpunt van de FIM ten
koste gaat van het monumentenbestand, aangezien het alternatief van
de IB-aftrek nl. een subsidieregeling nimmer eenvoudig kan zijn, niet
vrij is van willekeur en een aanzienlijk deel van de verleende
subsidiegelden doet verdwijnen naar de adviessector. Daardoor zullen
er per saldo minder gelden beschikbaar komen voor een adequaat
onderhoud van rijksmonumenten in particulier eigendom.
Zij dringen erop aan dat in de AVL van Heemschut op 1 juni a.s. wordt
besloten dat het Bestuur van Heemschut in een brief aan de minister
kenbaar maakt dat Heemschut van oordeel is dat de bestaande IBaftrekmogelijkheid moet blijven bestaan.
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