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PERSUITNODIGING

1 NOVEMBER AANBIEDING PETITIE TEGEN BEZUINIGING OP MONUMENTEN
Op dinsdag 1 november om 13.30 uur wordt de petitie Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!
aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.
De petitie is op dit moment door meer dan 9.000 personen ondertekend. De Kamerleden krijgen de petitie
aangeboden door Leo Endedijk (voorzitter FIM, Federatie Instandhouding Monumenten en directeur Vereniging De
Hollandse Molen), mede namens Kunsten '92 en Erfgoedvereniging Bond Heemschut, en namens vele
monumenteneigenaren, erfgoedorganisaties en sympathisanten.
Vanuit grote eensgezindheid binnen de erfgoedwereld zijn deze organisaties de petitie gestart tegen de voorgenomen
bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget voor monumenten. Minister Bussemaker is voornemens de fiscale
aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere rijksmonumenten af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een
sobere subsidieregeling, waar slechts iets meer dan de helft van het huidige budget voor beschikbaar is en die tot
meer bureaucratie leidt. Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich
decennia heeft bewezen. Hier is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed
in kaart gebracht.
Wie worden getroffen? In deze korte films ziet u wat deze maatregel betekent voor
monumenteneigenaren. Nederland telt vele monumenten, op het platteland en in steden. De 30.000
monumenteneigenaren bevinden zich in zeer uiteenlopende inkomensklassen.
De vaste Kamercommissie voor Financiën bespreekt het voorstel op 31 oktober en 7 november als onderdeel van het
hele belastingplan. Bij dat laatste overleg schuift minister Bussemaker in de ochtend aan. Zie de agenda voor dit
debat.
Wij nodigen de pers van harte uit om de aanbieding van de petitie bij te wonen.
Meld u zich aan bij:
Mathijs Witte
Erfgoedvereniging Bond Heemschut
T: 0206225292
M: 0641392195
E: witte@heemschut.nl

Wenst u geen persberichten meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Persbericht (nieuw).
Reageren op dit persbericht: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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