Aan de fractievoorzitters en de leden van de Vaste Commissie voor Cultuur van de Tweede Kamer der StatenGeneraal
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Geachte fractievoorzitters en leden van de Vaste Commissie voor Cultuur,
Een blijvende binding van álle inwoners van ons land met de Collectie Nederland: dat is waar ruim
400 Nederlandse musea zich dag-in-dag-uit voor inzetten. De museumsector is het kabinet
erkentelijk voor de ruimhartige noodsteun, zowel generiek als sectorspecifiek. In het kader van het
wetgevingsoverleg over de cultuurbegroting 2021 vragen wij uw medewerking om ervoor te zorgen
dat noodsteun daar terecht komt waarvoor die bedoeld is – bij musea in heel het land. Maar dat geldt
evengoed voor bestaande budgetten. Want in het verlengde van de toekenningen voor de
Basisinfrastructuur 2021-2024 is eenmalig, een noodgreep gedaan uit het Nationaal Aankoopfonds.
Daarmee is in 2020 een fors gat geslagen in dit fonds. Wij wijzen erop dat door de aanhoudende
coronacrisis en ondanks de noodsteun de financiële situatie van de musea verder zal verslechteren.
Ongeveer tweederde van de collectie Nederland is in handen van anderen dan de rijksoverheid. Het
risico bestaat dat meermalen een beroep op het Aankoopfonds gedaan zal moeten worden om verzamelingen voor het Nederlands publiek te behouden.
Wij hebben in reactie op de eenmalige noodgreep verzocht dat - in lijn met de wens van de Eerste
Kamer in 2015 - het Nationaal Museaal Aankoopfonds zo snel als mogelijk weer wordt aangevuld.
Ook de commissie Pechtold adviseerde om er zodoende voor te zorgen dat er altijd voldoende
overheidsmiddelen aanwezig zijn voor eventuele aankoop van (beschermde) cultuurgoederen en
verzamelingen die uit Nederland dreigen te verdwijnen. Bovendien heeft de minister van OCW sinds
september 2020 de commissie Buma benoemd om invulling te geven aan eerder genoemd advies
van de commissie Pechtold en de Raad voor Cultuur ‘van terughoudend naar betrokken’ (2019). Tot
onze teleurstelling is de wens van de Eerste Kamer nog niet ingevuld in de cultuurbegroting 2021
maar wij verwachten dat dit bij het volgende regeerakkoord alsnog wordt rechtgezet. Wij vragen uw
Kamer om er bij de minister op aan te dringen dit onderdeel te laten zijn van het overdrachtsdossier.
Verder doen wij als onderdeel van de Taskforce culturele en creatieve sector, een dringend beroep
op u voor een integrale oplossing voor twee grote zorgen die samenhangen met de verdeling van het
tweede sectorspecifieke noodpakket cultuur van € 482 miljoen, te weten:
•
Een specifieke uitkering aan gemeenten van € 150 miljoen voor de lokale, culturele
infrastructuur met een herleidbaar trekkingsrecht voor instellingen, opdat de middelen
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daadwerkelijk terecht komen bij instellingen en makers.
•

Een stimulans voor gemeenten om noodsteun aan culturele instellingen te verlenen door,
bij hoge uitzondering, een extra financiële bijdrage en/of kwijtschelding van huur of lokale
lasten niet aan te merken als omzet voor de NOW.

Voor de onderbouwing van deze verzoeken, verwijzen wij naar de brief van de Taskforce culturele
en creatieve sector van 20 november jl.. Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid tot nadere
toelichting.

Wij wensen u veel gezondheid en wijsheid toe.
Met hartelijke groeten,
Namens bestuur en leden van de Museumvereniging

Mirjam Moll,
Directeur
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